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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1118/22
Dlouhá čp. 573
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 573 Dlouhá
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 94,10 m 2 (1 místnost 91,60 m2 a sociální zařízení o celkové výměře 2,50 m2) ze stávajícího nájemce společnosti LOMAX & Co s. r. o.,
IČ 26903920, na společnost MODERNÍ DŮM s. r. o., IČ 08502765, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 05.12.2019, za
účelem zřízení kontaktního místa pro firemní prezentaci výrobků a poskytování souvisejících komplexních služeb spojených s výrobou garážových vrat, rolet a žaluzií. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1119/22
V Domcích čp. 488 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 488 ul. V Domcích v Trutnově (budova ZŠ),
umístěné v 1. NP o celkové výměře 291,20 m2 (posluchárna – místnost č. 8 o výměře 70,50 m2,
posluchárna č. 2 o výměře 63,98 m2, počítačová učebna – místnost č. 9 o výměře 33,11 m2, multimediální učebna o výměře 85,17 m2, kancelář – místnost č. 6 o výměře 28,84 m2, kuchyňka
– místnost č. 7 o výměře 5,00 m2, komora – místnost č. 8 o výměře 4,60 m2) Slezské univerzitě
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v Opavě, IČ 47813059, na dobu určitou do 30.06.2022, za nájemné ve výši 500,00 Kč za jeden
den pronájmu nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, bez uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování činnosti spojené s výukou v jednotlivých semestrech
a ve zkouškovém období. 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.
ukládá
*02.01*
, ředitelce Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, zajistit uzavření nájemní
smlouvy se Slezskou univerzitou v Opavě.
Termín: 30.11.2019
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2019-1120/22
Kaple Svaté Tekly v obci Babí (výpůjčka)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku st. p. 129/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./č. e. (kaple Svaté Tekly), v Trutnově, v k. ú. Babí, Spolku občanů Babí, z.s.,
IČ 22713174, se sídlem Babí 137, 541 02 Trutnov, na dobu určitou od 03.12.2019 do 27.12.2019.
Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1121/22
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 25,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2019-1122/22
p. p. 48/2 a další, k. ú. Starý Rokytník a další
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města propachtovat p. p. 48/2 (649,00 m2), p. p. 3405 (1 092,00 m2),
p. p. 3427 (643,00 m2), p. p. 3456 (891,00 m2), část p. p. 3527 (cca 498,50 m2), p. p. 3571
(181,00 m2), p. p. 3572 (41,00 m2), p. p. 3573 (520,00 m2), p. p. 3574 (33,00 m2), p. p. 3575
(461,00 m2), p. p. 3576 (521,00 m2), p. p. 3580 (2 284,00 m2), p. p. 3600 (410,00 m2), p. p. 3608
(9 611,00 m2), p. p. 3610 (572,00 m2), p. p. 3652 (1 388,00 m2), p. p. 3662 (343,00 m2), p. p. 3667
(1 614,00 m2), část p. p. 3705 (395,50 m2), část p. p. 3715 (257,50 m2), část p. p. 3739/1
(420,75 m2), p. p. 3742 (213,00 m2), p. p. 3933 (757,00 m2), p. p. 3935 (3 419,00 m2), p. p. 3936
(17 753,00 m2), p. p. 3939 (736,00 m2), část p. p. 4000 (cca 447,50 m2), p. p. 4017 (5 529,00 m2),
p. p. 4023 (1 323,00 m2), p. p. 4127 (252,00 m2), p. p. 4129 (1 138,00 m2), p. p. 4165/2
(160,00 m2), p. p. 4180 (1 252,00 m2), p. p. 4247 (612,00 m2), p. p. 4299 (810,00 m2), část
p. p. 4496 (cca 340,00 m2) vše v k. ú. Starý Rokytník za nájemné ve výši 2,20 %
z 39.800,00 Kč/ha/rok, p. p. 382/2 (3 777,00 m2) a p. p. 801 (844,00 m2) obě v k. ú. Babí za nájemné ve výši 2,20 % z 21.900,00 Kč/ha/rok, p. p. 465/2 (6 124,00 m2), p. p. 802/3 (165,00 m2),
p. p. 802/5 (2 705,00 m2) a p. p. 916/1 (1 254,00 m2) vše v k. ú. Debrné za nájemné ve výši 2,20 %
z 20.500,00 Kč/ha/rok, p. p. 265/5 (352,00 m2), p. p. 265/7 (691,00 m2), p. p. 416/13 (1 506,00 m2)
a p. p. 416/16 (303,00 m2) vše v k. ú. Dolní Staré Město za nájemné ve výši 2,20 %

Stránka 4 z 15

z 56.900,00 Kč/ha/rok, p. p. 1095/14 (223,00 m2) a p. p. 1107/9 (259,00 m2) obě v k. ú. Horní Staré
Město za nájemné ve výši 2,20 % z 53.900,00 Kč/ha/rok, p. p. 1601 (476,00 m2) v k. ú. Libeč za
nájemné ve výši 2,20 % z 23.100,00 Kč/ha/rok, p. p. 1585/1 (913,00 m2), p. p. 438/2 (716,00 m2),
p. p. 529/8 (239,00 m2), p. p. 1441/7 (2 523,00 m2), p. p. 490/2 (683,00 m2), p. p. 1030/36
(1 603,00 m2), p. p. 1167/3 (705,00 m2), p. p. 1260/5 (3 413,00 m2), p. p. 1302/4 (4 030,00 m2)
a p. p. 177/2 (765,00 m2) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova za nájemné ve výši 2,20 %
z 31.300,00 Kč/ha/rok, p. p. 334 (2 737,00 m2), p. p. 335 (369,00 m2), p. p. 336/4 (557,00 m2),
p. p. 336/5 (842,00 m2), p. p. 508/9 (807,00 m2), p. p. 1050/5 (270,00 m2), p. p. 1052/3
(2 626,00 m2), p. p. 1150/1 (5 598,00 m2), p. p. 1172/6 (252,00 m2), p. p. 1333/3 (548,00 m2),
p. p. 2808 (723,00 m2) a p. p. 3031 (891,00 m2) vše v k. ú. Trutnov za nájemné ve výši 2,20 %
z 43.900,00 Kč/ha/rok, p. p. 316/1 (17 694,00 m2), p. p. 323 (765,00 m2), p. p. 341/3
(31 789,00 m2), p. p. 731/8 (504,00 m2), p. p. 1192 (353,00 m2), p. p. 1198 (521,00 m2), p. p. 1234
(324,00 m2), p. p. 1360 (1 055,00 m2) a p. p. 1810 (4 954,00 m2) vše v k. ú. Voletiny za nájemné ve
výši 2,20 % z 31.400,00 Kč/ha/rok na dobu neurčitou společnosti FARMERS spol. s r. o., za účelem provozování zemědělské výroby s tím, že u potřebných pozemků pro výstavbu dálnice (dotčeny územním plánem) bude pacht ukončen dohodou smluvních stran do 4 měsíců od doručení výzvy druhé straně.
RM_2019-1123/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 13,00 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 31.01.2022
jako manipulační plochu (umístění dřeva) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-1124/22
p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(cca 426,00 m2) a část p. p.
(cca
2
423,00 m ) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
není povolena.
RM_2019-1125/22
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 13,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
s využitím jako nájezd pro stání na auto za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-1126/22
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 404,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
2
určitou 5 let
, z toho 381,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 2,00 Kč/m2/rok, 15,00 m2 k umístění pergoly a 8,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2019-1127/22
p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/27 (cca 36,00 m 2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let společnosti VERDEON, s. r. o., ke zřízení vjezdu s následnou údržbou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Nájemce převezme záruku na práce spojené se zřízením vjezdu po
dobu 5 let.
RM_2019-1128/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 017 016 na pronájem části p. p.
(26,00 m 2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
dohodou ke dni 31.12.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou
k zajištění vjezdu do garáže za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-1129/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 410,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
2
určitou 5 let
, z toho 396,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok, 7,00 m2 k umístění pergoly, 4,00 m2 k umístění přístřešku na nářadí a 3,00 m2
k umístění přístřešku na gril za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-1130/22
p. p. 1564/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1564/1(1 556,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
Technickým službám Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok za účelem deponie zeminy.
schvaluje
*02.01*
ukončení pronájmu části p. p. 2/1 (160,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova se společností Technické
služby Trutnov s.r.o., k 31.12.2019.
RM_2019-1131/22
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2047/1 (4,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú.
Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti Dynamic Real s. r. o., k umístění reklamní tabule
(propagace PIVNICE U MACHAČE) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m 2 pohledové plochy/rok
+ DPH s tím, že bude uhrazen poplatek za neoprávněné užívání části p. p. 2047/1 (4,00 m 2 – po-
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hledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město ve výši 8.000,00 Kč/m2 – pohledové plochy/rok v termínu
od 01.11.2018 do dne účinnosti nájemní smlouvy.
ruší
*02.01*
usnesení RM č. 2019-37/1.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1132/22
st. p. 385, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 385 (4,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou Správě železniční dopravní cesty,
státní organizace, jako pozemek pod objektem SŽDC za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-1133/22
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 45,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu určitou 5 let
2
, z toho 20,00 m jako pozemek pod garáží za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok
a 25,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-1134/22
p. p. 1337/1 a st. p. 181/5, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1337/1 (cca 1 912,00 m2) a st. p. 181/5 (cca 110,00 m2) vše v k. ú. Voletiny na
dobu určitou do 14.04.2025 Společenství pro dům Voletiny 5, Trutnov 3, z toho 1 372,00 m 2 k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok, 425,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve
výši 2,00 Kč/m2/rok a 225,00 m2 pozemek pod kolnami za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-1135/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky
jako manipulační plochu (rampa, uzávěr vody a údržba pozemku) za nájemné ve výši
33,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek nesmí být užíván k parkování automobilů. Rampa bude přístupná pro všechny majitele přilehlých garáží (ul. Bohuslavická). K mytí aut nesmí být užívány
chemikálie.
RM_2019-1136/22
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,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ (TISKÁRNY A BARVY) na dobu určitou, a to od 01.01.2020
do 31.03.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-1137/22
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Farská, společnosti CERFIS WINES
s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ (PRODEJ VÍN) na dobu určitou, a to od 18.11.2019
do 18.10.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/16 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
19.10.2019 do 17.11.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-1138/22
st. p. 321, p. p. 1/3 a 2/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 300 040 uzavřené se společností Most k životu o.p.s., dohodou
k 31.12.2019.
RM_2019-1139/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 230 607 na pronájem části p. p.
(400,00 m 2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
, dohodou ke dni 15.11.2019.
RM_2019-1140/22
p. p. 2471/7 a p. p. 2471/13, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2019-306/7 ze dne 25.03.2019 nebylo realizováno z důvodu na straně Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 240 v Trutnově.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-1141/22
p. p. 2227/1 a st. p. 527, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2227/1 (cca 17,00 m2) a části st. p. 527 (cca 34,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti ASJ s. r. o., k umístění lešení (45,00 m2) a k zařízení staveniště (6,00 m2) na dobu
určitou, a to od 05.11.2019 do 01.12.2019.
RM_2019-1142/22
p. p. 780/32, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
aktualizaci smlouvy o výpůjčce č. 017 017 uzavřené s SK Horní Staré Město, z.s., kde část
p. p. 780/2, v k. ú. Horní Staré Město, je nově vedena jako p. p. 780/32, k. ú. Horní Staré Město,
o výměře 443,00 m2.
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RM_2019-1143/22
p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 21,00 m2) v k. ú. Oblanov se společností DD, s.r.o., zastoupenou
, za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
v k. ú. Oblanov (v majetku
) na komunikaci Výhledy (p. p. 575 v k. ú. Oblanov) v majetku města Trutnova,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
 stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2021.
RM_2019-1144/22
p. p. 1585/1 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 vrchního vedení VN na části p. p. 1585/1, p. p. 529/8,
p. p. 438/2, p. p. 447/1, p. p. 529/9 a p. p. 1439 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca
270,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-1145/22
Oblastní nemocnice Trutnov – služební byty
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č.j. 2019-1095/21 ze dne 21.10.2019,
*01.02*
své rozhodnutí č.j. 2019-1100/21 ze dne 21.10.2019.
schvaluje
*02.01*
uzavření nájemních smluv na byty Jihoslovanská 25, Trutnov, o vel. 1+3, č. b. 1, 2. NP a Krakonošovo nám. 67, Trutnov, o vel. 1+3, č. b. 5, 4. NP, mezi městem Trutnovem a Oblastní nemocnicí
Trutnov a.s., M. Gorkého 77, Trutnov, na dobu určitou 5 let. Oblastní nemocnice Trutnov bude tyto
byty poskytovat zejména svým zaměstnancům jako služební byt.
Podmínkou je uzavření smlouvy o podnájmu pouze se zaměstnanci Oblastní nemocnice Trutnov
na dobu určitou max. 1 rok.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-1146/22
Smlouva o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o správě nemovitých věcí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o správě nemovitých věcí, uzavřené
mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 17.04.2014, v předloženém
znění.
RM_2019-1147/22
MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku nájemného na sportovištích bikepark a pumptrack
v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ceník nájemného za pronájem sportovišť bikeparku a pumptracku třetím osobám za účelem pořádání závodů dle návrhu, předloženého společností MEBYS Trutnov s.r.o.
RM_2019-1148/22
Plán inventur pro rok 2019
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s plánem inventur pro rok 2019 a s navrženými pracovníky do dílčích inv. komisí.
RM_2019-1149/22
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 7720975770
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s dodatkem č. 1 k pojistné smlouvě číslo 7720975770 o navýšení pojistné částky
o 20.700,00 Kč/rok.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-1150/22
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "NOC
VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-1151/22
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním "Mikulášské besídky" v restauraci Družba v roce 2019,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Klub železničních modelářů Trutnov, p. s.,
IČ 64202631, R. Frimla 816, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním výstavy železničních modelů
a kolejišť v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub železničních modelářů Trutnov, p. s., IČ 64202631, R. Frimla 816,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 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 – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním soutěže v předlékařské první pomoci pro žáky základních škol okresu Trutnov
a Náchod v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu
a Obchodní akademii, Trutnov, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.960,00 Kč pro Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Podskalák,
IČ 02387018, Šeříkova 621, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, pro oddílové schůzky v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Podskalák, IČ 02387018, Šeříkova 621, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-1152/22
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne
15.10.2019 – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním Lékařské pohotovostní služby pro
děti v roce 2019 (zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne
15.10.2019 – úhrada výdajů spojených se zajištěním převozů občanů pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo Pardubicích v roce 2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2019-1153/22
Stimulace veřejnosti ke sportu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, na sezóny 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, dle předloženého znění.
RM_2019-1154/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis v maximální možné výši, nejvýše však
3.311.200,00 Kč, pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 26.08.2019, tj. částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a činností basketbalového oddílu – družstva „A“ týmu žen BK Lokomotiva
Trutnov klubu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., působícího v nejvyšší republikové soutěži žen
– Ženské basketbalové lize v sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (zejména výdaje na
užívání sportovních zařízení, dopravné, cestovné, ubytování, poplatky ČBF, AŽBLK, výdaje na
rozhodčí a pořadatele, sportovní vybavení, zdravotní materiál a pojištění, odměny hráček a realizačního týmu {včetně DPP a DPČ} a výdaje na provoz oddílu, propagační činnost, administrativní
činnost apod.), v případě, že bude dodržena podmínka Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním
věstníku Evropské unie L 352, 24.12.2013, uvedená v důvodové zprávě, tj. že podporu de minimis
je možno čerpat až do výše 200.000 EUR za 3 po sobě jdoucí období,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého návrhu s výhradou úprav, které by bylo nezbytné provést při snížení
výše dotace v režimu podpory de minimis.
RŮZNÉ
RM_2019-1155/22
Dodatek ke smlouvě na stavbu "Oprava krytu vozovky – Bohuslavická"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/12 na stavbu "Oprava krytu vozovky – Bohuslavická".
RM_2019-1156/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Cyklotrasa KČZ 22 Trutnov – Horní Staré Město"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 11/D/R/19 k investiční akci „Cyklotrasa KČT 22 Trutnov – Horní
Staré Město“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. Dodatek smlouvy je uzavírán na změnový
list č. 1, týkající se odpočtu neprováděných prací, které se týkaly plánovaného přesunu stánku a el.
sloupku u stánku v rámci zhotovení cyklotrasy a uvolnění prostoru pro cyklotrasu. Celkový odečet
ZL 1 je -102.237,92 Kč bez DPH, tj. -123.707,88 Kč vč. DPH.
ukládá
*02.01*
, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění v termínu do 18.11.2019.
Termín: 18.11.2019
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RM_2019-1157/22
Jednotný vizuální styl města Trutnova
Rada města Trutnova
uděluje
*01.01*
časově neomezený souhlas s používáním jednotného vizuálního stylu města Trutnova v souladu
s Manuálem jednotného vizuálního stylu města Trutnova SPARTAKU Trutnov, z.s.
RM_2019-1158/22
VZ „Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov – 2019“ – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov – 2019“,
systémové číslo VZ: P19V00000120, konkrétně účastníka č. 2 – DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162, nabídková cena 756.250,00 Kč včetně
DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 1 – AUTOCONT, a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava,
IČ 04308697, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
pověřuje
*02.01*
, 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 vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele
a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
, 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_2019-1159/22
Smlouva o zpracování osobních údajů
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Level s.r.o.
RM_2019-1160/22
Bezúplatná výpůjčka uměleckého díla
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce sochy lva se společností KASPER KOVO s.r.o., na dobu
určitou do 31.12.2029 s možností předčasného vrácení ve lhůtě jednoho měsíce pro obě strany.
RM_2019-1161/22
Změna administrátora VZ k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ v Trutnově“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu administrátora u VZ k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ v Trutnově“,
kdy nově bude administrátorem VZ
.
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ruší
*02.01*
usnesení rady města č. RM_2019-1063/20 ze dne 07.10.2019, kterým byla schválena spolupráce
na tomto projektu se společností CEP a. s.
RM_2019-1162/22
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov v období od 23.12.2019 do
31.12.2019 dle předloženého návrhu.
RM_2019-1163/22
Pořízení DHMM – Mateřská škola, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se záměrem Mateřské školy, Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. univerzální
robot do školní kuchyně, dle předloženého návrhu,
*01.02*
dále s pořízením dlouhodobého hmotného movitého majetku, tj. systému videotelefonů Easydoor,
dle předloženého návrhu,
*01.03*
s převodem finančních prostředků ve výši 109.941,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic této
příspěvkové organizace, a to za účelem pořízení výše uvedeného dlouhodobého hmotného movitého majetku.
RM_2019-1164/22
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 - 2025
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstva města
*01.01*
schválit Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 - 2025 v předloženém znění.
bere na vědomí
*02.01*
Zásobník investičních akcí vytvořený v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje města
Trutnova na období 2020 - 2025 v předloženém znění.
RM_2019-1165/22
Komise Rady města Trutnova
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem Komise Rady města Trutnova pro výstavbu a rozvoj Ing. Petra Přívratského,
*01.02*
členem Komise Rady města Trutnova pro sport a využití sportovních zařízení Ing. arch. Vladimíra
Smilnického.
RM_2019-1166/22
MHD Trutnov – návrh změn jízdních řádů platných od 15.12.2019
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se změnou jízdních řádů platných od 15.12.2019, k provozování městské hromadné dopravy
v Trutnově dle předloženého návrhu.
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RM_2019-1167/22
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření výše uvedené smlouvy.
RM_2019-1168/22
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 18.11.2019 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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