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Finanční záležitosti
[ 2014 - 814 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pí

*

na pořádání prvního ročníku fotbalového turnaje

Různé
[ 2014 - 815 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 203.
[ 2014 - 816 ]
VŘ „Odstranění havarijního stavu - Sportovní most"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s dosavadními kroky ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Odstranění havarijního
stavu mostní lávky - Sportovní most, Trutnov", učiněné Ing. Labíkem
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem MPS Mostní a pozemní stavby engineering s. r. o.
pověřuje
*
02.01
*
jednatele Technických služeb Trutnov s. r. o. Ing. Lumíra Labíka zajištěním podpisu a uzavřením smlouvy
s vítězným uchazečem

1

*
02.02
*
společnost Technické služby Trutnov, s. r. o., provedením přípravných technicko-administrativních prací a
zajištěním fyzické i účetní likvidace mostu
[ 2014 - 817 ]
RWE - přeložka plynárenského zařízení
rada města
pověřuje
*
01.01
*
jednatele Technických služeb Trutnov s. r. o. Ing. Lumíra Labíka zajištěním podpisu a uzavřením smlouvy
s RWE o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ním souvisejících u akce „Odstranění
havarijního stavu mostní lávky - Sportovní most, Trutnov"
*
01.02
*
jednatele Technických služeb Trutnov s. r. o. Ing. Lumíra Labíka provedením výběru zhotovitele, zajištěním
podpisu a uzavřením smlouvy na zhotovení přeložky plynárenského zařízení.
[ 2014 - 818 ]
VŘ „Odstranění havarijního stavu - Sportovní most"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s dosavadními kroky ve výběrovém řízení na zhotovitele projektové dokumentace a zajištění technického
dozoru na akci „Odstranění havarijního stavu mostní lávky - Sportovní most, Trutnov", učiněné Ing. Lumírem
Labíkem
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem
Š
, projektování dopravních staveb, a. s.
pověřuje
*
02.01
*
jednatele Technických služeb Trutnov, s. r.o., Ing. Lumíra Labíka zajištěním podpisu a uzavřením smlouvy
s vítězným uchazečem
[ 2014 - 819 ]
ZŠ V Domcích – „Dotykem ke vzdělání"
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
aby Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 realizovala projekt „Dotykem ke vzdělání", financovaný
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51),
registrační číslo CZ.1.07/1.300/51.0032, a to v maximální výši přiděleného finančního příspěvku, t.j.
7 537 937,86 Kč, dle předloženého návrhu
*
01.02
*
aby Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 a
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
uzavřely v rámci výše uvedeného projektu „Dotykem ke vzdělání" každá samostatně smlouvu o partnerství
dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu
[ 2014 - 820 ]
ZŠ Komenského – „Studentské minipodniky Severovýchod"
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
aby Základní škola, Trutnov, Komenského 399 realizovala projekt „Studentské minipodniky Severovýchod"
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy IPo - Oblast 1.1 (výzva 54),
registrační číslo CZ.1.07/1.100/54.0017, a to v maximální výši přiděleného finančního příspěvku, t.j.
6 475 761.02 Kč, dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 821 ]
ZŠ Komenského – „Dotkněme se budoucnosti"
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
aby Základní škola, Trutnov, Komenského 399 uzavřela smlouvu o partnerství dle § 32a zákona č. 561/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci projektu „Dotkněme se budoucnosti", který je financovaný
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51),
registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0018, dle předloženého návrhu
[ 2014 - 822 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na 8. září 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

