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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-95/3
Pražská čp. 391
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 391 Pražská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP a sklepu o celkové výměře 298,38 m2 (restaurace 71,94 m2, výčep
21,00 m2, kuchyň 47,01 m2, kancelář 10,32 m2, 5 umýváren + WC o celkové výměře 13,30 m2,
6 skladů o celkové výměře 68,41 m2, sklep 7,16 m2, 3 šatny o celkové výměře 10,61 m2, komora
8,66 m2, 4 chodby o celkové výměře 31,01 m2, 2 zádveří o celkové výměře 8,96 m2)
, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
V prostorách nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2013 Sb., o hazardních hrách ve
znění pozdějších předpisů.
RM_2020-96/3
Krakonošovo nám. čp. 72
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 101,20 m2 (1 výloha 0,70 m2, 1 příjem zakázek 32,40 m2, 1 atelier 33,90 m2, 3 sklady o celkové výměře 9,40 m2, 2 komory o celkové
výměře 9,50 m2, 1 šatna 12,40 m2, 1 umývárna 1,60 m2 a 1 WC 1,30 m2) ze
,
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, za stejných smluvních podmínek, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.04.2020, za účelem provozování fotoateliéru
AT-FOTO. 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 nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění.

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-97/3
nábřeží Václava Havla čp. 20
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 19.07.2017 se společností Inspilert plus s. r. o.,
IČ 24751863, která má v pronájmu prostory sloužící podnikání v čp. 20 nábřeží Václava Havla
v Trutnově (kino Vesmír), umístěné v 1. PP, 1. NP a 2. NP o celkové výměře 107,10 m2 z důvodu
plánované rekonstrukce objektu.
ukládá
*02.01*
, vedoucí Odboru majetku města, zajistit podání výpovědi nájemní smlouvy s jednoroční výpovědní lhůtou.
Termín: 24.02.2020
RM_2020-98/3
Národní čp. 199
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
, z nájemní smlouvy uzavřené dne 20.01.1995 na pronájem kanceláře č. o výměře 14,80 m2 v objektu čp. 199 Národní ul. v Trutnově za účelem zprostředkovatelské činnosti. Výpovědní doba uplyne dne 01.02.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěné ve 2. NP, kancelář č. (1 místnost), o výměře 14,80 m 2, na dobu určitou 5 let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-99/3
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 341/2 (cca 70,00 m 2) v k. ú. Oblanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 341/2 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-100/3
p. p. 1600, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 230 547 na pronájem p. p. 1600 (297,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni 31.03.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1600 (297,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
určitou do 31.03.2025
, z toho 26,00 m2 k umístění chatky, 24,00 m2
k umístění fóliovníku za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 247,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-101/3
p. p. 179/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájmu k části p. p. 179/1 (10 615,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova dle nájemní smlouvy
č. 017 009, uzavřené s Fotbalovým klubem Poříčí u Trutnova, z. s., dohodou ke dni 31.03.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 179/1 (cca 10 615,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.03.2026 spolku Montessori Trutnov, z. s., za účelem vybudování zahrady v přírodním stylu (+ hřiště a přístřešek) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Na pronajatém pozemku bude vysázen živý plot.
RM_2020-102/3
p. p. 2141/18, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2141/18 (cca 826,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nová smlouva nahradí původní nájemní smlouvu č. 250 009-250 014.
RM_2020-103/3
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 019 042 na pronájem části p. p. 55/1 (1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město, uzavřené s
dohodou ke dni 31.03.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 55/1 (cca 1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město 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. Nájemní smlouva
bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
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nesouhlasí
*03.01*
s umístěním pergoly na části p. p. 55/1 (1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
.
RM_2020-104/3
p. p. 153/1, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 153/1 (693,00 m 2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou
k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-105/3
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 341/2 (cca 77,00 m 2) v k. ú. Oblanov na dobu
neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-106/3
p. p. 515/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 515/3 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění stávající kůlny a králikárny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.

POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-107/3
p. p. 3099/3, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 3099/3 (262,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 220,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-108/3
p. p. 1002, k. ú. Dolní Staré Buky
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1002 (5 597,00 m2) ani její části, v k. ú. Dolní Staré Buky
.
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RM_2020-109/3
p. p. 122/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 122/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 35/3 (150,00 m2)
a části p. p. 1/1 (cca 160,00 m2) v k. ú. Voletiny
k zahrádkářským účelům.
RM_2020-110/3
p. p. 317/39 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 317/39 (162,00 m2), p. p. 317/40 (71,00 m2), p. p. 317/41
(464,00 m2), k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku
města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen regulačním plánem Nové Dvory
k realizaci veřejně prospěšných opatření. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-111/3
Dodatky k nájemním smlouvám
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny nájemních smluv (uzavírání dodatků k nájemním smlouvám) na pronájem pozemků podle
nového stavu katastru po úplné revizi katastru nemovitosti v jednotlivých katastrálních územích.
RM_2020-112/3
p. p. 1383/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1383/3 (2,00 m2 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.
RM_2020-113/3
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1988/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti ANTON
A SYN s. r. o., k umístění dvou kontejnerů (stavební odpad) na dobu určitou, a to od 20.03.2020
do 30.06.2020 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den,
*01.02*
výpůjčku části p. p. 1988/1 (cca 150,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti ANTON
A SYN s. r. o., k umístění lešení (oprava střechy) na dobu určitou, a to od 20.03.2020 do
30.06.2020.
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RM_2020-114/3
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební,
k umístění reklamního stojanu (VÝROBA KLÍČŮ) na dobu určitou, a to od 01.03.2020 do
31.12.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2020 do 29.02.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-115/3
p. p. 1791/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1791/5 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 13,00 m2 ke zřízení bezbariérového sjezdu a 15,00 m2 k údržbě pozemku (živý
plot) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba a výsadba není povolena.
Sjezd nebude ničím ohraničen a nebude užíván k parkování automobilů.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-116/3
p. p.
a p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Voletiny v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování
splaškové kanalizace na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu
cca 8,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-117/3
p. p. 2832, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodu a plynovodních přípojek na části p. p. 2832 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 135,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-118/3
p. p. 427/5 a p. p. 512, 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 zemního kabelového vedení NN na části p. p. 427/5 a p. p. 512
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 26,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-119/3
p. p. 2039 a p. p. 1980/4 , k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 2038/4 v k. ú. Horní Staré Město v majetku
společnosti HD internet s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a plynovodní přípojky na části p. p. 2039 a p. p. 1980/4 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca
28,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-120/3
p. p. 1801 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2025 u Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 07B 175 spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizačního potrubí.
RM_2020-121/3
p. p. 1418/1, 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 zemního kabelového vedení NN na části p. p. 1418/1 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 21,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-122/3
p. p. 2184/10 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 4908 v k. ú. Trutnov v majetku společnosti
AUTOSTYL a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na
části p. p. 2184/10, p. p. 2228/2 a p. p. 2228/3 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 171,00 m 2.
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-123/3
Májová čp.
(odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstva města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 60.459,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 27.569,00 Kč úrok z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
a 8.143,14 Kč
zbývající část nákladů soudního výkonu rozhodnutí,
vůči
za užívání bytu v domě Májová
, Trutnov 2, z důvodu
splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění,
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*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 60.459,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 27.569,00 Kč úrok z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
a 8.143,14 Kč
zbývající část nákladů soudního výkonu rozhodnutí,
vůči
za užívání bytu v domě Májová
, Trutnov 2, z důvodu
splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2020-124/3
Inflační nárůst nájemného
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
pro období od 01.07.2020 rozhodovací koeficient Kr = 0,973, to znamená, že nájemné za prostory
sloužící podnikání, objekty a střechy (nebo jejich části) nebude zvýšeno.
RM_2020-125/3
Návštěvní řád "Městského parku"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Návštěvního řádu „Městského parku“ kulturní nemovité památky dle předloženého návrhu.
RM_2020-126/3
Návštěvní řád "Příměstských lesů"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Návštěvního řádu „Lesoparku“ na Návštěvní řád „Příměstských lesů“ dle předloženého návrhu.
RM_2020-127/3
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 154/07/TU s příkazcem 2MB MOTO s.r.o., Lhota pod Libčany,
Roudnice 19, výpovědí ke dni 31.03.2020.
schvaluje
*02.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 231/20/TU s příkazcem OLIVER CZ s.r.o., Praha 10, Strašnice, Donatelova 2003/6, na připojení objektu na adrese Skřivánčí 770, Trutnov, na pult centralizované
ochrany od 01.04.2020,
*02.02*
uzavření příkazní smlouvy č. 232/20/TU s příkazcem Autostyl a.s., Horská 579, Trutnov, na připojení objektu na adrese Horská 579, Trutnov, na pult centralizované ochrany od 01.04.2020.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-128/3
Návratná finanční výpomoc – Turistické informační centrum Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Turistické informační centrum Trutnov ve výši 428.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
RM_2020-129/3
VAK Trutnov, a.s. – účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60108711,
upsáním 26.000 kusů kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě každé 1.000,00 Kč, znějících na
jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných
akcií, tedy 1.000,00 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Akcie budou upisovány
s využitím přednostního práva města Trutnova, zápisem do listiny upisovatelů tak, že na jednu
dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč lze upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě
1.000,00 Kč. Upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala
a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená
s akciemi společností již vydanými, to je: kmenové, na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí souhlas valné hromady, dle stanov společnosti. Město Trutnov
bude povinno zcela splatit emisní kurz jím upsaných akcií, nejpozději do jednoho měsíce ode dne
upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti číslo 35-9871180247/0100, vedený u Komerční
banky, a.s.
RM_2020-130/3
Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2020 dle předložených návrhů.
stanovuje
*02.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím závazné ukazatele jejich rozpočtu:
a) objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu,
b) vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2020.
souhlasí
*03.01*
s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov a Základní umělecké školy Trutnov a Střediska volného času Trutnov ve výši dle
předloženého návrhu.
RM_2020-131/3
Plat ředitelky příspěvkové organizace Most k životu Trutnov
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
plat ředitelce příspěvkové organizace Most k životu Trutnov
loženého návrhu.

ve výši dle před-
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RŮZNÉ
RM_2020-132/3
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníku – ulice M. Pujmanové"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava chodníku – ulice M. Pujmanové".
RM_2020-133/3
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zvolit
, nar.
soudu v Trutnově a
, nar.
dícím Okresního soudu v Trutnově.

, bytem
, bytem

, přísedící Okresního
, příse-

RM_2020-134/3
VZ „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“, systémové
číslo VZ: P20V00000010,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování hodnotící komise:
;
Náhradník:
;
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otvírání obálek, 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 Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2020-135/3
Záštita města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity města Trutnova na Dětský filmový festival Rýbrcoulova klapka a Dětské regionální zpravodajství TV Rýbrcoul.
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RM_2020-136/3
Kulturní komise
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci člena Kulturní komise pana Jana Duduše k 05.02.2020.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 10.02.2020 novou členkou Kulturní komise paní Kateřinu Hůlkovou.
RM_2020-137/3
Bezúplatný převod majetku na zřizovanou organizaci
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod movitého majetku (4 kusy vertikálních přebalovacích pultů) na organizaci zřizovanou městem, a to Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas.
RM_2020-138/3
Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Dráček, ul. Žižkova 465
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na akci „Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u Mateřské školy Dráček,
ul. Žižkova 465, dále jen „projekt“ z grantového programu Nadace ČEZ – Oranžové hřiště.
RM_2020-139/3
Přijetí účelového finančního daru stacionářem
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru Stacionářem mezi mosty Trutnov od ČEZ Teplárenská, a.s.,
se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČ 27309941, na nákup relaxačních křesel a pomůcek pro klienty stacionáře.
RM_2020-140/3
Zřízení krizového bytu a systém „sociálního“ bydlení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
záměr zřídit krizový byt pro potřeby osob v tíživé životní situaci a vytvořit pravidla pro jeho přidělování a užívání,
*01.02*
další činnosti a postupy související s nastavením systému „sociálního“ bydlení ve městě dle předloženého návrhu.
RM_2020-141/3
Převod finančních prostředků v rámci SVČ
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převodem finančních prostředků ve výši 97.219,30 Kč z rezervního fondu do fondu investic Střediska volného času, Trutnov, a to za účelem pokrytí investičních nákladů, které vznikly v souvislosti
s pořízením nové posuvné vstupní brány do zrekonstruovaného areálu Na Nivách.
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RM_2020-142/3
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 5.166,00 Kč Základní školou, Trutnov,
V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2019/2020
v období od 17.02.2020 do 30.06.2020, a to ve prospěch dvou nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2020-143/3
Organizační záležitosti MěÚ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
organizační změny Organizačního řádu Městského úřadu Trutnov (příloha č. 1) dle předloženého
návrhu,
*01.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov (příloha č. 4) s celkovým počtem zaměstnanců 211 od 11.02.2020.
RM_2020-144/3
Pracovní skupina pro dopravu
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem pracovní skupiny pro dopravu Komise pro strategický rozvoj města Ing. Radka Hojného.
RM_2020-145/3
Připomínka Václava Havla – dílo na budově Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
realizaci díla „mural“ připomínajícího Václava Havla od autora Chemise na budově ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje (parcela č. 5150, budova čp. 166).
RM_2020-146/3
Podnět ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
podnět spolku Biokontakt, z. s., ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 03.12.2019.
RM_2020-147/3
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 24.02.2020 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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