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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-1/1
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově,
umístěné v suterénu a 1. NP o celkové výměře 418,70 m2 (v suterénu – restaurace o výměře
121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m2, 1 kuchyň
23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2, 2 sociální zařízení o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2, v 1. NP: 1 kancelář 23,60 m2 a 1 šatna
6,20 m2), předzahrádka na části p. p. 2675 (207,00 m2) v k. ú. Trutnov, se společností PRATR
a. s., IČ 25265687, dohodou.
bere na vědomí
*02.01*
výpověď společnosti PRATR a. s., IČ 25265687, z nájmu prostor sloužících podnikání, číslo nájemní smlouvy 570/13/M. Nájemní smlouva skončí uplynutím sjednané doby nájmu, tj. dne
30.05.2020, neboť neexistují zákonné důvody pro výpověď smlouvy před uplynutím sjednané doby
nájmu.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v suterénu a 1. NP o celkové výměře 418,70 m2 (v suterénu – restaurace
o výměře 121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m2,
1 kuchyň 23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2, 2 sociální zařízení
o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2, v 1. NP: 1 kancelář 23,60 m2
a 1 šatna 6,20 m2), předzahrádka na části p. p. 2675 (207,00 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou
5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor
nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2020-2/1
Jihoslovanská čp. 32
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 8,55 m2 (1 místnost) na dobu určitou do
10.11.2024, s
, za nájemné ve výši 19.006,65 Kč/rok, za účelem provozování prodejny s použitým textilem.
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,
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 v prostorách 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_2020-3/1
nám. Horníků čp. 494
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 494 nám. Horníků v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 80,97 m2 (1 pivnice 23,45 m2, 1 chodba 4,75 m2, 1 bar 21,39 m2,
3 výlohy o celkové výměře 4,25 m2, 1 sklad 9,63 m2, 1 chodba 4,48 m2, 1 soc. zaříz. 11,04 m2,
1 umývárna 1,08 m2, 1 WC 0,90 m2), ze stávajícího nájemce
, na
, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 93.147,70 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
s platností od 01.02.2020, za účelem provozování pivnice. 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 prostorách sloužících podnikání není
povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2020-4/1
Krakonošovo nám. čp. 15
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 15 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 33,65 m2 (1 prodejna 17,17 m2, 1 výloha
1,20 m2, 2 sklady 6,93 m2, 6,85 m2 a 1 WC 1,50 m2) na dobu určitou do 01.12.2024, se společností
SUNNY ON-LINE s. r. o., IČ 25450514, za nájemné ve výši 129.000,00 Kč/rok, za účelem provozování licencovaného nebankovního devizového místa (směnárenského pracoviště).
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 prostorách 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_2020-5/1
nábř. V. Havla čp. 20 (kino Vesmír)
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
u nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 20 nábř. V. Havla v Trutnově, umístěných
v 1. NP, 2. NP a sklepu budovy kina Vesmír o celkové výměře 107,10 m 2 se snížením nájemného
společnosti Inspilert plus s. r. o., IČ 24751863.

Stránka 4 z 12

NEBYTOVÉ PROSTORY – VYPŮJČKY
RM_2020-6/1
Výpůjčka malého sálu –
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku nebytového prostoru v čp. 165 Slovanské nám. – malý sál
trv.
bytem
, za účelem konání setkání seniorů v termínech: 15.01., 29.01.,
12.02., 26.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 29.07.,
12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. a 16.12.2020 vždy od 14:30 h.
Úhrada za poskytnuté služby (úklid apod.) činí 400,00 Kč včetně DPH za pořádanou akci, celkem
10.000,00 Kč,
*01.02*
že úhrada za poskytnuté služby (úklid apod.) spojené s užíváním výpůjčky malého sálu budou ze
strany
, trv. bytem
hrazeny 1 – 2x za rok 2020
na základě vystavené faktury dle sazeb města Trutnova pro kulturní akce.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-7/1
p. p. 3099/3, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 3099/3 (262,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-8/1
p. p. 1383/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 0001 na pronájem části p. p. 1383/3 (2,00 m 2 pohledové
plochy) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni
29.02.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1383/3 (2,00 m 2 pohledové plochy) v k. ú.
Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou společnosti ZMZ Úpice s. r. o., k umístění směrové tabule za
nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + 21 % DPH.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-9/1
p. p. 725, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 725 (nově dle GP č. 1354-22/2019 st. p. 1487 o výměře 50,00 m2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova společnosti ČEZ, a. s., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši
600,00 Kč/m2, jako pozemek pod částí jezu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

Stránka 5 z 12

RM_2020-10/1
p. p. 392, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 392 (cca 60,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
k parkování.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-11/1
p. p. 1185, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1185 (457,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou
výhradně k sečení trávy za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-12/1
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1823/16 (cca 96,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům (+ oplocení) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-13/1
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (PAPÍRNICTVÍ), na dobu určitou, a to od 18.01.2020 do 31.03.2020 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2020 do
17.01.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-14/1
p. p. 2213/1 a p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1,00 m2 – Krakonošovo náměstí)
a p. p. 2213/16 (1,00 m2 – Slovanské náměstí) obě v k. ú. Trutnov, společnosti Auto Trutnov
s. r. o., k umístění reklamy o rozměrech 30,00 x 15,00 cm na dobu určitou, a to od 01.02.2020 do
31.01.2021 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč za každý započatý m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2020-15/1
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (BAZAR), na dobu určitou, a to od 27.01.2020 do 31.03.2020 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za beStránka 6 z 12

zesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 11.01.2020 do
26.01.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-16/1
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1515/12 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Maxima Gorkého,
, z toho 1,00 m2 k umístění reklamního stojanu typu „A“ (MŮJ OBCHOD) a 2,00 m 2 k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 01.02.2020 do 31.01.2021 za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/den.
RM_2020-17/1
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 14/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění reklamního stojanu (KADEŘNICTVÍ), na dobu určitou, a to od 01.02.2020 do
31.01.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-18/1
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi
ze smlouvy o nájmu nemovité věci č. 0092 na pronájem
části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská ze strany pronajímatele z důvodu rekonstrukce ulice Horské (pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-19/1
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 70,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, ul.
Horská, společnosti ASJ s. r. o., k umístění lešení (45,00 m2) a k zařízení staveniště (42,00 m2) na
dobu určitou, a to do 30.05.2020.
RM_2020-20/1
p. p. 1865/4 a p. p. 1919/24, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování čerpací stanice pro pitnou vodu a elektrické přípojky pro tuto čerpací stanici na části p. p. 1865/4 a p. p. 1919/24 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 33,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH se splatností nejpozději 18 měsíců
od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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RM_2020-21/1
p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
v k. ú. Oblanov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování dvou navrtávek na vodovodní řad
na části p. p.
v k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu cca 2,00 m2. Jednotková cena činí
2
33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-22/1
p. p.
, k. ú. Kocbeře
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Brusnice v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování elektro
přípojky na části p. p.
v k. ú. Kocbeře v celkovém rozsahu cca 136,00 m2. Jednotková cena
2
činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-23/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky na
části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 22,00 m 2. Jednotková cena činí
50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-24/1
p. p. 1199/10, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p. 1199/10 v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu cca 60,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-25/1
p. p. 294/3 a další, k. ú. Lhota 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. 294/3, p. p. 292/1, p. p. 292/2
a p. p. 292/3 v k. ú. Lhota u Trutnova v celkovém rozsahu cca 70,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-26/1
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
v k. ú. Starý Rokytník v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části
v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu 41,00 m2. Jednotková cena činí
2
33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnov č. 2015-1174/20 z 02.11.2015.
RM_2020-27/1
p. p. 478, k. ú. Dolní Staré Město
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. 478 v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 72,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-28/1
p. p. 933/19, k. ú. Horní Staré Město
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. 933/19 v k. ú. Horní Staré
Město v celkovém rozsahu cca 50,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-29/1
komunikace Průmyslová
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
s převzetím komunikace Průmyslová na p. p. 179/80, p. p. 179/79, p. p. 571/1 vše v k. ú. Dolní
Staré Město a p. p. 3178 v k. ú. Trutnov do své správy z důvodu, že se nejedná o majetek města.
RM_2020-30/1
p. p. 599/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pořádání motocyklového závodu Enduro na části p. p. 599/1, části p. p. 599/9, části p. p. 599/11
a části p. p. 599/22 v k. ú. Poříčí u Trutnova, části p. p. 340/1, části p. p. 341, části p. p. 342, části
p. p. 343, části p. p. 344, části p. p. 345, části p. p. 441/1, části p. p. 721, části p. p. 781, části
p. p. 482, části p. p. 522, části p. p. 527 a části p. p. 481 v k. ú. Debrné, části p. p. 1193/1, části
p. p. 1193/15, části p. p. 1193/16, části p. p. 1194, části p. p. 1124/2 a části p. p. 1179/2 v k. ú.
Zlatá Olešnice,
(TRUT TEAM Trutnov, z. s.).
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-31/1
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. , o vel. 0+1,
, trv. bytem
, na dobu určitou od 03.02.2020 do 03.02.2021.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-32/1
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2020.
RM_2020-33/1
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYS Trutnov s.r.o., pro rok 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
„Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYS Trutnov s.r.o.“ pro rok 2020.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-34/1
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – SK Horská Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro SK Horská Trutnov, z. s., IČ 22733353, Horská 922,
Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne 13.12.2019, tj. na částečné pokrytí finanční
výhody (slevy) ze vstupného poskytnuté sportovním centrem pro děti a mládež, tělesně hendikepované a sportovní reprezentanty základních a mateřských škol, sportovních klubů a tělovýchovných jednot v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horská Trutnov, z. s., IČ 22733353, Horská 922, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2020-35/1
VZ "Rekonstrukce komunikace Nad Jezem" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“,
systémové číslo VZ: P20V00000001, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*01.03*
upravený okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého
návrhu s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
*01.04*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení:
,
*01.05*
jmenování hodnoticí 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*
, 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_2020-36/1
Prominutí smluvní sankce
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prominutí smluvní sankce sjednané v kupní smlouvě na dodávku výpočetní techniky mezi městem
Trutnovem a společností DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují, ve výši
312,50 Kč za každý den prodlení, tj. celkem 3.125,00 Kč za prodlení s dodávkou zboží na základě
této smlouvy ze dne 08.11.2019.
RM_2020-37/1
Přijetí účelového finančního daru ZUŠ
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 37.500,00 Kč Základní uměleckou školou Trutnov od
Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov, Na Svobodě 120, 541 01 Trutnov, IČ 67443087, který bude použit na pořízení malířských stojanů pro výtvarný obor ZUŠ.
RM_2020-38/1
Podání žádosti MŠ o dotaci
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s podáním žádosti Mateřské školy, Trutnov o dotaci v rámci výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady (Národní program Životní prostředí), která je určená k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy
u předškolních dětí.
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RM_2020-39/1
Přijetí účelového finančního daru MŠ
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru Mateřskou školou, Trutnov od Lidl Česká republika v.o.s., se
sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, na nákup didaktických pomůcek, dle upraveného návrhu.
RM_2020-40/1
První občan města roku 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2020, kterým je
.
RM_2020-41/1
Turistické informační centrum Trutnov
Rada města Trutnova
vyhlašuje
*01.01*
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Trutnova Turistické informační centrum Trutnov, IČ 04630858.
schvaluje
*02.01*
podmínky výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Trutnova
Turistické informační centrum Trutnov, IČ 04630858, dle předloženého návrhu.
zřizuje
*03.01*
komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Trutnova Turistické informační centrum Trutnov, IČ 04630858, v navrženém složení.
RM_2020-42/1
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 27.01.2020 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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