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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-148/4
Dlouhá čp. 667 (bývalá hasičská zbrojnice)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – pozemku st. p. 257 o výměře 176,00 m2, jehož součástí je budova č. p. 667 (stavba občanského vybavení – objekt bývalé hasičské zbrojnice) a pozemku p. p. 237/1 (ostatní komunikace) o výměře
149,00 m2, vše v ul. Dlouhá, v obci Trutnov, v k. ú. a v části obce Horní Staré Město, na dobu určitou 10 let s roční výpovědní dobou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
se spolkem Stachelberg, z. s., IČ 26989743, za účelem zřízení skladu materiálu pro další rozvoj
muzea, skladu sbírkových předmětů, garáže a klubovny spolku.
RM_2020-149/4
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na nově zaměřené prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP a 1. PP o celkové výměře 167,40 m 2
(1. NP: 1 prodejna 72,50 m2, 2 výlohy 2,40 m2, 1 kancelář 11,00 m2, 1 přípravna 21,90 m2, 1 lednice (sklad) 11,00 m2, 1 chodba 14,50 m2, 2 sociální zařízení 4,10 m2, chodba, výtah 6,40 m2; 1. PP:
chodba 6,40 m2, 1 strojovna výtahu 7,20 m2, 1 sklad 10,00 m2) se společností Zvičinské uzeniny
a lahůdky s. r. o., IČ 47471450.
Důvodem uzavření nové nájemní smlouvy je změna předmětu nájmu (vyjmutí prostor z nájmu
z důvodu využití těchto prostor školou, doplnění prostor neuvedených v původní nájemní smlouvě
a aktualizace rozměrů). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, za účelem provozování prodejny masa, masných výrobků a doplňkového sortimentu potravinářského
zboží.
RM_2020-150/4
nám. Horníků čp. 495
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 495 náměstí Horníků
v Trutnově, umístěných v 1. NP a sklepu o celkové výměře 192,30 m2 (1 prodejna 57,00 m2, 2 výlohy o celkové výměře 9,20 m2, 1 kancelář 5,80 m2, 1 sklad 44,00 m2, 1 schodiště 3,70 m2, 1 strojovna + výtah 5,20 m2, 1 umývárna 3,20 m2, 1 WC 1,10 m2, 2 komory o celkové výměře 4,70 m2
a 3 sklepy o celkové výměře 58,40 m2)
, na dobu určitou dalších
5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny rybářských potřeb a krmiva pro drobné zvířectvo. 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.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-151/4
Jihoslovanská čp. 32
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,70 m2 (1 prodejna 18,40 m2, 1 výloha 0,30 m2, 1 sklad
27,00 m2 a 1 WC 2,00 m2), ze stávajícího nájemce
, na
, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši
72.972,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
01.04.2020, za účelem provozování prodejny ovoce a zeleniny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2020-152/4
Jihoslovanská čp. 149
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 149 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,20 m2 (1 prodejna 33,10 m2, 2 sklady o výměře 31,50 m2,
soc. zařízení o výměře 4,60 m2), ze stávajících společných nájemců
, na
, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 111.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.03.2020, za účelem provozování kavárny s květinářstvím. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2020-153/4
Palackého čp. 388
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 388 Palackého ul. v Trutnově
umístěných v 1. NP o celkové výměře 98,90 m2 (kancelář 47,10 m2, 4 výlohy o celkové výměře
5,00 m2, kancelář 10,30 m2, 2 chodby o celkové výměře 11,90 m2, 3 místnosti 17,90 m2, 2,20 m2,
3,30 m2 a 1 WC 1,20 m2) na dobu určitou 5 let, se spolkem Modelová železnice Trutnov z. s.,
IČ 03062872, za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení klubové základny modelářů.
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.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-154/4
p. p. 7/1, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 7/1 (2 789,00 m2) v k. ú. Babí na dobu neurčitou
, z toho 600,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2,00 Kč/m /rok a 2 189,00 m2 k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-155/4
p. p. 132, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 132 (2,00 m 2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní
akademii, Trutnov k umístění informační tabule za nájemné ve výši 1.500,00 Kč za každý m 2 pohledové plochy za rok (tj. 3.000,00 Kč/rok vč. DPH).
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-156/4
p. p. 60, k. ú. Bezděkov u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 60 (cca 40,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-157/4
p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 53/1 (1 663,00 m2), p. p. 53/4 (2 825,00 m2), p. p. 53/5 (560,00 m2) a p. p. 53/3
(840,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od spol. ATS INVEST s. r. o., za kupní cenu ve výši
588.800,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit výkup p. p. 48 (3 466,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od spol. ATS INVEST s. r. o.
RM_2020-158/4
p. p. 653/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 653/2 (2 397,00 m2), p. p. 653/13 (660,00 m2), p. p. 653/30 (92,00 m2),
p. p. 653/34 (67,00 m2), p. p. 653/36 (340,00 m2), p. p. 653/37 (56,00 m2) a p. p. 653/38
(21,00 m2), vše v k. ú. Horní Staré Město, od spol. KAON Group s. r. o., za kupní cenu ve výši
1.144.877,00 Kč včetně stavby komunikace s příslušenstvím a inženýrských sítí – dešťová kanalizace, šachty dešťové kanalizace, uliční vpusť, odvodňovací žlab, odtoková vpusť, obrubníky a veřejné osvětlení. Kupní cena za pozemky činí 100.668,00 Kč a za stavbu 1.044.209,00 Kč. Náklady
spojené s převodem hradí prodávající.
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RM_2020-159/4
p. p. 2085/32 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí datu veřejné infrastruktury, a to pozemní komunikace, veřejně přístupných parkovacích ploch, chodníků a zeleně, vybudovaných na pozemcích města, a to na p. p. 2085/32
(115,00 m2), p. p. 2085/34 (143,00 m2), p. p. 2085/36 (91,00 m2), p. p. 2085/41 (943,00 m2),
p. p. 2085/50 (243,00 m2), p. p. 2085/51 (38,00 m2), p. p. 2087/8 (116,00 m2), p. p. 3173/3
(545,00 m2), p. p. 3251 (61,00 m2), p. p. 2081/36 (5,00 m2), p. p. 2081/37 (33,00 m2), p. p. 2090/47
(18,00 m2), p. p. 2090/48 (9,00 m2), p. p. 2090/45 (72,00 m2), 2090/49 (75,00 m2), vše v k. ú. Trutnov, od spol. Protivítr – Invest s. r. o., do majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem
hradí spol. Protivítr – Invest s. r. o.,
*01.02*
schválit přijetí daru p. p. 2085/47 (267,00 m2) v k. ú. Trutnov, včetně chodníku, od spol. Protivítr –
Invest s. r. o., do majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí spol. Protivítr – Invest s. r. o.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit přijetí daru p. p. 2085/45 (37,00 m2), p. p. 2085/48 (29,00 m2) a p. p. 2085/49 (17,00 m2)
v k. ú. Trutnov od spol. Protivítr – Invest s. r. o., do majetku města Trutnova.
RM_2020-160/4
Smlouva č. 280 001
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prominutí smluvní pokuty ve výši 3.600.000,00 Kč společnosti Protivítr – Invest s. r. o.,
za nedokončení výstavby infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích
míst pro 1. etapu do 31.08.2018 a kolaudace prvního bytového domu v termínu do 30.08.2018.
Smluvní pokuta ve výši 3.600.000,00 Kč bude uhrazena ze složené jistoty,
*01.02*
schválit změnu smlouvy č. 280 001 v níže uvedeném rozsahu:
 předmět nájmu bude zúžen pouze na pozemky II. etapy, nájem pozemků patřících do III. etapy
bude ukončen – pozemky p. p. 2087/2 (nově pod p. p. 2087/7), část pozemku p. p. 3173, vše
v k. ú. Trutnov,
 stavební povolení pro II. etapu bude vydáno nejpozději do 31.12.2020,
 kolaudace staveb bytových domů pro I. etapu bude provedena nejpozději do 31.01.2022 (pozemky jsou již ve vlastnictví nájemce, stavební povolení bylo již vydáno),
 kolaudace staveb bytových domů pro II. etapu bude provedena nejpozději do 31.12.2023,
 kolaudací se rozumí kolaudace společných prostor a min. ⅓ bytů dle stavebního povolení
v bytovém domě,
 smluvní pokuta ve výši 900.000,00 Kč ročně bude účtována za každý započatý měsíc prodlení
ve výši 75.000,00 Kč měsíčně. V případě, kdy by bylo prodlení kratší než 3 měsíce, nebude
smluvní pokuta účtována.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-161/4
st. p. 114, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění reklamního stojanu (CUKRÁRNA INKA) na dobu určitou, a to od 09.03.2020 do
31.12.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
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poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2020 do 08.03.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-162/4
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 55,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti NLL s. r. o.,
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2020 do 15.09.2020 za nájemné ve
výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že předzahrádka nebude provozována v době nočního klidu a společnost zajistí, aby na ní v této době nedocházelo ke konzumaci nápojů.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-163/4
p. p. 237/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 237/46 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 582 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 584, ulice Blanická v Trutnově k umístění
lešení (fasáda a oprava balkonů) na dobu určitou, a to od 01.03.2020 do 30.06.2020 s tím, že bude zachován průchod.
RM_2020-164/4
p. p. 2863/7, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku p. p. 2863/7 (5 088,00 m2) v k. ú. Babí, spolku VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s., za
účelem parkování osobních vozidel (pořádání zábavné a kulturní akce pro děti a veřejnost – Vojenská vozidla na Stachelbergu) dne 16.05.2020 s tím, že bude zachován průjezd. Před podpisem
smlouvy bude doložen souhlas společnosti LOM Babí, a. s.
neschvaluje
*02.01*
výpůjčku části p. p. 1042 (cca 971,00 m2) a p. p. 2834 (638,00 m2) v k. ú. Babí, spolku VOJENSKÁ
VOZIDLA TRUTNOV z. s., za účelem vystavování historické vojenské techniky z období ČSLA
dne 16.05.2020.
RM_2020-165/4
st. p. 616, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. 616 v k. ú. Trutnov
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelu veřejného osvětlení a osvětlení vodotrysku
s vlastníkem pozemku společností Pizza Express CZ Ltd. – Czech Republic branch v celkovém
rozsahu cca 93,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-166/4
p. p.
a p. p.
, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu a splaškové kanalizace na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu 262,00 m2 za jednotkovou cenu 33,33 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-167/4
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 2471/7 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
cca 24,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-168/4
p. p.
a p. p.
, k. ú. Kocbeře
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve prospěch
na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Kocbeře v celkovém rozsahu cca 3 186,00 m2.
2
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2020-169/4
p. p.
, k. ú. Brusnice
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú. Brusnice spočívajícího ve služebnosti cesty a stezky s vlastníkem pozemku s
v celkovém rozsahu cca 154,00 m2. Jednotková cena činí
2
33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-170/4
p. p. 2656/102, k. ú. Trutnov
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. 2656/102 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 2,19 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-171/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
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p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 9,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-172/4
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.).
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-173/4
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 1/2018 ..." –
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení bytu mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ o vel. 0+1 (1+1)
, trv.
, kde bude nájemní smlouva na byt
uzavřena na dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného
bytu, který mu byl přidělen, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou 2 roky a dále
se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
RM_2020-174/4
M. Gorkého čp.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého
, Trutnov, č. b. , 3. podlaží, o vel. 1+3, s
, trv. bytem
.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého
, č. b. , 3. podlaží, o vel. 1+3 (kuchyň 8,00 m2, 1. pokoj 15,50 m2, 2. pokoj 11,30 m2, 3. pokoj 9,50 m2, předsíň
7,30 m2, koupelna 1,90 m2, WC 0,75 m2, spíž 0,40 m2 a sklep 4,30 m2), dálkové topení. Minimální
měsíční nájemné 3.650,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň a měřidla. Orientační výše zálohy na služby
spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 25,00 Kč/osoba, úklid 90,00 Kč/byt, domovní
odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 300,00 Kč/osoba, domovní služby
20,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-175/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Cena za reklamu umístěnou na sportovištích ve správě MEBYS
Trutnov s.r.o., pro roky 2020-2024“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
cenu za reklamu umístěnou na sportovištích ve správě MEBYS Trutnov s.r.o., u subjektů, které
sponzorují sportovní oddíly ve výši 75,00 Kč bez DPH za 1,00 m2 pohledové plochy pro roky 20202024.
RM_2020-176/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Odbavovací systém, EET Zimní stadion a tenis“ – výsledek poptávkového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Odbavovací systém, EET Zimní stadion a tenis“ rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče NESSY, spol. s r. o., Hradec Králové,
IČ 60108410, s nabídkovou cenou 329.200,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., 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.
RM_2020-177/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Rozebíratelné oplocení HSM“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Rozebíratelné oplocení HSM“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Šolc konstrukce s. r. o., Trutnov, IČ 28791398, s nabídkovou cenou 186.750,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2020-178/4
Plán reinvestic Dolce 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
plán investic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2020 dle předloženého návrhu v celkové výši
838.000,00 Kč.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-179/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5.
RM_2020-180/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1.
RM_2020-181/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.247.175,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, tenisový areál) v roce
2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 808.103,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce
2020,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada
výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, zimní stadion) v roce 2020,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze
dne 10.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2020,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 3.095.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2020,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.014.427,50 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921,
Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2020,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
RM_2020-182/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.185.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2020 (nájemné, provozní, úklidové a čisticí prostředky a energie),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2020-183/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 172.670,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 28.01.2020, na částečnou úhradu výdajů spojených s administrací a zpracováním žádosti o dotaci a její vyúčtování na
MŠMT, vypracováním projektové dokumentace a její doplnění, realizací výběrového řízení, uveřejnění zakázky a certifikace v rámci projektu „výměny UMT povrchu parc. č. 815/1 Trutnov“ v letech
2018, 2019 a 2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého znění.
RM_2020-184/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 95.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, 541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním „Srazu obcí Poříčí – Trutnov
- Poříčí 2020“ (zejména výdaje na propagační materiál, poháry pro účastníky, pronájem tělocvičny,
mobilní WC, ozvučení areálu, výdaje na zvukaře apod.) v roce 2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061,
Krátká 327, 541 03 Trutnov, v předloženém znění.
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RŮZNÉ
RM_2020-185/4
Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby Trutnov
s.r.o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace Technickým službám Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371, 541 03
Trutnov 3, ve výši 738.000,00 Kč na základě individuálně podané žádosti ze dne 24.01.2020 na
nákup letní nástavby na komunální nosič pro zajišťování provádění letní údržby zelených ploch,
výhradně pro zajišťování závazku vůči městu Trutnovu v období 5 let od data pořízení s tím, že
nástavba na komunální nosič nebude použita při plnění závazku vůči třetím osobám.
RM_2020-186/4
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit v k. ú. Poříčí pro budoucí ulici na p. p. 96/8 název "K Remízku",
*01.02*
schválit v k. ú. Trutnov-Horní Předměstí pro budoucí ulici na p. p. 1873/7 název "Daunova",
*01.03*
schválit v k. ú. Bojiště pro budoucí ulici na p. p. 1168 název "Pod Baterií",
*01.04*
schválit v k. ú. Dolní Staré Město pro stávající ulici na části p. p. 179/60 a 496/13 a menší části
p. p. 2183/18 v k. ú. Trutnov, název "Nákladní",
*01.05*
schválit v k. ú. Horní Staré Město pro budoucí ulici na p. p. 1845/2 a 1845/3 název "Rozhraní",
*01.06*
schválit v k. ú. Horní Staré Město pro ulici na p. p. 1864/2 název "Rechenburská",
*01.07*
schválit v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p. p. 337/1 v úseku od křižovatky s ulicí "Výhledy" po hranici katastru Staré Buky název "Rekreační",
*01.08*
schválit v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p. p. 348/1, 349/1, 349/4, 349/37 a 350 název
"Za Vodou",
*01.09*
schválit v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající cestu z Oblanova v úseku od křižovatky "U Lípy" po
křižovatku s nově navrženou ulicí "Rekreační", vedoucí po parcelách č. 368/2, 366/4, 359/4 a 146,
název "Prudká".
RM_2020-187/4
Úhrada nákladů za pořízení Změny č. 2 územního plánu Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prominutí úhrady podílu ve výši 17.493,00 Kč na nákladech na zpracování změny č. 2
územního plánu Trutnov, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného
znění územního plánu po jeho změně každému z šesti žadatelů:

,

,


,
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RM_2020-188/4
VZ "Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1. etapa" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov –
1. etapa“, systémové číslo VZ: P20V00000015, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
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_2020-189/4
VZ "Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově - Poříčí – 1. etapa" – schválení
výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla
v Trutnově - Poříčí – 1. etapa“, systémové číslo VZ: P20V00000009, konkrétně účastníka č. 2 –
, nabídková cena 611.000,00 Kč
(není plátce DPH),
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
,
2.
.
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pověřuje
*02.01*
, 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*
, 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_2020-190/4
Náhrady za zábor ZPF "Změny č. 3 územního plánu Trutnov"
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
návrh společnosti H&D Property Investment s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař,
102 00 Praha, IČ 01412469, na navrácení pozemků do ZPF v rámci „Změny č. 3 územního plánu
Trutnov“.
RM_2020-191/4
VZ "Rekonstrukce komunikace Nad Jezem – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“, systémové číslo VZ: P20V00000001, konkrétně účastníka REPARE TRUTNOV, s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781, nabídková cena 16.879.178,54 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. REPARE TRUTNOV, s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781,
2. SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094,
3. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,
4. MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807,
5. SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČ 27532208.
pověřuje
*02.01*
, 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*
, 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.
M_2020-192/4
VZ „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy
městského úřadu v Trutnově“, systémové číslo VZ: P20V00000019, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*01.03*
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 hodnotící komise:
, 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*
, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací
dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných
námitkách.
RM_2020-193/4
Souhlas se sídlem SDH Trutnov-Horní Staré Město a smlouva o spolupráci
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se sídlem Sboru dobrovolných hasičů Trutnov-Horní Staré Město v budově, která je majetkem
města na adrese Dlouhá 752, Trutnov.
schvaluje
*02.01*
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Trutnovem a SDH Trutnov-HSM.
pověřuje
*03.01*
vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k uzavření výše uvedené smlouvy.
RM_2020-194/4
Zpráva o vyřizování stížností a uplatňování zákona o právu petičním za rok 2019
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zprávu o vyřizování stížností,
*01.02*
zprávu o uplatňování zákona o právu petičním,
*01.03*
výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
RM_2020-195/4
Prodej služebního motorového vozidla
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej služebního motorového vozidla Škoda Fabia, RZ 5H8 3194, společnosti AUTOSTYL a.s.,
Horská 579, Trutnov, IČ 05328942, za nabízenou cenu 78.000,00 Kč včetně DPH.
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RM_2020-196/4
Kulturní cena města Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit Kulturní cenu města Trutnova
za úspěšný projekt „Listování
v Trutnově“, který veřejnosti zprostředkovává setkání se současnou českou i světovou literaturou.
RM_2020-197/4
VZ „Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Trutnov“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup služebního vozidla pro
Městskou policii Trutnov“, systémové číslo VZ: P20V00000012,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě
nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2020-198/4
Přehled případů vrácení poplatku za ztrátu parkovacího lístku 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
posouzení a rozhodnutí ředitele MP Trutnov o žádosti o navrácení poplatku za ztrátu parkovacího
lístku při parkování na parkovišti vybaveného závorovým systémem a jeho vrácením z důvodu
hodných zvláštního zřetele v roce 2019.
RM_2020-199/4
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2019,
*01.02*
schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2020.
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RM_2020-200/4
Městské jesle Trutnov – úprava poplatků a zásad
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny ve výši poplatků za pobyt (ošetřovné) a stravné v Městských jeslích Trutnov dle předloženého návrhu,
*01.02*
změny „Zásad pro přijímání dětí do Městských jeslí Trutnov a ukončení jejich docházky“ dle předloženého návrhu.
RM_2020-201/4
Úhrada související s provozem vozidla registrovaného v jiném členském státě EU
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
postup při úhradě platby související s provozem vozidla registrovaného v jiném členském státě EU
(určené částky či pokuty).
RM_2020-202/4
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
stanovit pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Trutnova výši odměny za výkon funkcí ve výši
dle důvodové zprávy, tedy v maximální výši dle nařízení č. 318/2017 Sb., ve znění účinném od
01.01.2020, a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení; v případě nového zvolení do příslušné
funkce po tomto datu ode dne zvolení do funkce a v případě nastupujícího náhradníka je odměna
poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva města,
*01.02*
stanovit v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu
jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za
funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města v rozsahu dle důvodové zprávy.
RM_2020-203/4
Rezignace člena Zastupitelstva města Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana Michala Šubrta na funkci člena Zastupitelstva města Trutnova ze dne 19.02.2020.
pověřuje
*01.02*
starostu města Trutnova, aby předal panu Juraji Sucháňovi osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva města Trutnova dnem 20.02.2020.
bere na vědomí
*02.01*
rezignaci pana Michala Šubrta na funkci předsedy Komise rady města pro bezpečnost a veřejný
pořádek ze dne 19.02.2020.
jmenuje
*02.02*
MUDr. Jozefa Kochana předsedou Komise rady města pro bezpečnost a veřejný pořádek s účinností k 24.02.2020.
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RM_2020-204/4
Pracovní skupina pro dopravu
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem pracovní skupiny pro dopravu Komise pro strategický rozvoj města Ing. Michaela Šturma
a Mgr. Karla Koubu, DiS.
RM_2020-205/4
Turistické informační centrum Trutnov
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
dalšími členy komise pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města
Trutnova Turistické informační centrum Trutnov, IČ 04630858,
.
RM_2020-206/4
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 09.03.2020 od 15:00 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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