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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2020-260/6 – Odklad splátek nájemného – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-302/7
nám. Horníků čp. 494
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 494 náměstí 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) na dobu určitou od 30.04.2020 do 30.04.2025,
s
, za nájemné ve výši 93.147,70 Kč/rok, za účelem provozování pivnice.
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 prostorech 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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RM_2020-303/7
Dlouhá čp. 644
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 644 Dlouhá ul. v Trutnově, umístěné
v 1. NP o celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna 38,36 m2, 1 šatna 5,61 m2, 1 úklidová komora
1,80 m2 a 1 WC 2,20 m2), ze stávajícího nájemce
, na společnost
EKO-IN CZ s. r. o, IČ 28852087, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši
80.398,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
07.04.2020, za účelem provozování vinotéky a prodejny vína. 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_2020-304/7
Bulharská čp. 65
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 65 Bulharská v Trutnově, umístěné v 1. a 2. NP o celkové výměře 113,40 m2 (v 1. NP: 1 prodejna 109,10 m2 a 2 výlohy
o celkové výměře 2,00 m2, ve 2. NP: WC 1,20 m2 a umývárna 1,10 m2) na dobu určitou od
01.05.2020 do 01.05.2025, s
, za nájemné ve výši
230.000,00 Kč/rok, za účelem provozování prodejny oblečení značek Envy, Kilpi a Regatta, podpořené prodejem ve vlastním e-shopu.
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 prostorech 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_2020-305/7
Bulharská čp. 142
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 142 Bulharská ul.
v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 117,46 m2 (1 prodejna 101,10 m2, 2 výlohy
3,00 m2, 1 sklad 12,20 m2 a 1 WC 1,16 m2) na dobu určitou 5 let, s
, za nájemné ve výši 102.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je
mimi prodejna – obchod se zbožím pro děti.
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 prostorech 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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*02.02*
s vrácením kauce na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově ve
výši 23.000,00 Kč neúspěšnému žadateli.
RM_2020-306/7
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
s odložením splátek nájemného za prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově za měsíc únor 2020 s úhradou nejdéle do 31.05.2020
,
z důvodu špatné finanční situace.
RM_2020-307/7
Nájem nebytových prostor po dobu nouzového stavu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
snížení nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, za měsíce, v nichž
alespoň z části byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, a dále za tři bezprostředně následující měsíce (maximálně však 6 měsíců), v případech, kdy tito nájemci nemohli po dobu nouzového stavu
provozovat svoji činnost, dle předloženého návrhu,
*01.02*
snížení nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, za měsíce, v nichž
alespoň z části byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav (maximální však 3 měsíce), v případech, kdy
tito nájemci mohli po dobu nouzového stavu pouze z části provozovat svoji činnost, dle předloženého návrhu,
*02.01*
prominutí sníženého nájemného dle bodů 01.01 a 01.02 za prostory sloužící podnikání, na které
město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel nájemní smlouvu s nájemci působícími v městských objektech.
doporučuje zastupitelstvu města
*03.01*
vzít na vědomí snížení nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání,
které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, dle
schválených usnesení rady města,
*03.02*
schválit prominutí sníženého nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech,
dle schválených usnesení rady města,
*03.03*
provést úpravu příslušných položek rozpočtu města dle schválených usnesení rady města.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-308/7
p. p. 217, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 217 (cca 469,00 m2) v k. ú. Voletiny
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-309/7
p. p. 2118/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2118/1 (okapové a přístupové chodníčky – celkem
cca 85,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek č.p. 553 a 554 Úpská,
v Trutnově. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-310/7
st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl o vel. 936/27736 na st. p. 710 (o celkové výměře
421,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
do podílového spoluvlastnictví v rozsahu každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp. 446, 447,
příslušející k bytové jednotce č.
. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-311/7
st. p. 225/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl o vel. 6974/12241 na st. p. 225/1 (o celkové výměře
122,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
jako podíl na pozemku pod domem čp. 214,
příslušející k bytové jednotce č.
. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-312/7
st. p. 1552/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 1552/1 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov
jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-313/7
p. p. 2833/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2833/1 (cca 18,00 m 2) část p. p. 2202/14
(cca 9,00 m2) a část p. p. 3196/1 (cca 21,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu
čp. 475, 476, ulice Zámečnická, Trutnov, jako okapové chodníčky. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2020-314/7
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/27 (cca 52,00 m2) v k. ú. Oblanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-315/7
p. p. 2280, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 2280 (65,00 m2) včetně přístřešku na popelnice v k. ú. Horní Staré Město od
Společenství vlastníků jednotek – Pomněnková 434-436, Trutnov 541 02 a od Společenství vlastníků jednotek Pomněnková č.p. 437 a 438, Trutnov.
RM_2020-316/7
p. p. 1566/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1566/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
RM_2020-317/7
p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušit usnesení ZM 2020-17/1, kterým byl schválen 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., z důvodu vysokého rozdílu mezi nabídkovou cenou a cenou obvyklou,
stanovenou znaleckým posudkem.
RM_2020-318/7
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2119/1 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-319/7
st. p. 70, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 70 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
(BYTOVÝ
TEXTIL), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání
části st. p. 70 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2020 do 19.04.2020 ve výši
3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-320/7
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1515/12 (cca 5,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Maxima Gorkého, společnosti Simply
Name s. r. o., k umístění čtyř stolků, jedné lavice a osmi židlí na dobu určitou do 31.10.2020 za
nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2020-321/7
st. p. 70, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 70 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
(CA
LADA) k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 20.04.2020 do 28.02.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 70 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2020 do 19.04.2020
ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-322/7
st. p. 17, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 17 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY
ON-LINE, s. r. o. (SMĚNÁRNA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
14.04.2020 do 13.04.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-323/7
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého,
(KVĚTINKA), k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 01.06.2020 do 31.05.2021
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-324/7
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2468/1 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, Stavební firmě Haase
s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 553 na dobu určitou, a to od
31.03.2020 do 30.11.2020.
RM_2020-325/7
p. p. 217/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 217/5 (cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší,
k umístění lešení za účelem rekonstrukce půdy domu čp. 162 na dobu určitou, a to od 20.04.2020
do 30.06.2020.
RM_2020-326/7
p. p. 1012/1, k. ú. Libeč
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. 1012/1 v k. ú. Libeč v celko-
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vém rozsahu cca 12,00 m2, protlakem. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-327/7
p. p. 1494/1, 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 1494/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 41,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-328/7
p. p. 1383/2 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 1383/2, p. p. 1433/1,
p. p. 1494/1 a p. p. 1496/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 266,00 m2 za jednotkovou
cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-329/7
p. p. 1383/1 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 1383/1, p. p. 1383/2,
p. p. 1383/3, p. p. 1433/1 a p. p. 1496/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 270,00 m2 za
jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2020-330/7
p. p. 438/3 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 438/3, p. p. 529/9, p. p. 1439
a p. p. 1585/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 235,00 m 2 za jednotkovou cenu
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-331/7
p. p. 1088/3, 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 1088/3 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 73,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-332/7
p. p. 438/2 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 nadzemního el. vedení na části p. p. 438/2, p. p. 447/1 a p. p. 1439
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 1 194,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-333/7
p. p.
a p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu 413,00 m 2. Jednot2
ková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-334/7
p. p. 478, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy č. 20B 006 dohodou z důvodu, že stavba nebyla realizována.
BYTOVÉ ZALEŽITOSTI
RM_2020-335/7
Přidělení bytu mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ společnosti
BAK stavební společnost, a. s. – revokace části usnesení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
část usnesení RM 2020-291/6, bod 01.02 o přidělení bytu Krakonošovo nám. čp. 67, č. b. 5, ve
4. podlaží, společnosti BAK stavební společnost, a. s., IČ 28402758.
RM_2020-336/7
Přidělení bytů mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Rada města Trutnova
pověřuje
*01.01*
místostarostu města, k rozhodování o přidělování obecních bytů po dobu nouzového stavu za účelem izolace osob z důvodu rizika nákazy onemocněním COVID-19, nařízené karantény, výkonu specifických činností v rámci nouzového stavu (např. jednotky IZS) a dalších mimořádných situací vyplývajících z usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu.
ukládá
*02.01*
, místostarostovi města, informovat RM o přidělených bytech dle výše uvedeného
pověření, kdy užívání přiděleného bytu přesáhne 29 dnů.
Termín: 18.05.2020
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-337/7
VZ "Rekonstrukce finské chatky č. 25 Dolce" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce finské chatky č. 25
v rekreačním areálu Dolce u Trutnova“, systémové číslo VZ: P20V00000025,
*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*
vedoucí Odboru majetku 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_2020-338/7
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 233/20/TU s příkazcem GT-Progres s.r.o., Petřkovická 472, Trutnov 3, na připojení objektu na adrese Petřkovická 472, Trutnov 3, na pult centralizované ochrany
od 15.04.2020,
*01.02*
uzavření příkazní smlouvy č. 234/20/TU s příkazcem TOPTRANS EU a.s., organizační složka,
Opravářská 944/2, Praha 10-Hostivař, na připojení objektu na adrese Mírová 661, Trutnov 2, na
pult centralizované ochrany od 15.04.2020,
*01.03*
uzavření příkazní smlouvy č. 235/20/TU s příkazcem NOR a.s., Lipová 509, Trutnov, na připojení
objektu na adrese Lipová 509, Trutnov, na pult centralizované ochrany od 15.04.2020,
*01.04*
uzavření příkazní smlouvy č. 236/20/TU s příkazcem
, na připojení objektu na adrese Sluneční Stráň 155, Trutnov, na pult centralizované ochrany od 15.04.2020,
*01.05*
uzavření příkazní smlouvy č. 237/20/TU s příkazcem CMS a.s., Havlíčkova 10, Trutnov, na připojení objektu na adrese Havlíčkova 10, Trutnov, na pult centralizované ochrany od 15.04.2020,
*01.06*
uzavření příkazní smlouvy č. 238/20/TU s příkazcem
, na připojení objektu na adrese Na Vrchu 98, Trutnov, na pult centralizované ochrany od
15.04.2020,
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*01.07*
uzavření příkazní smlouvy č. 239/20/TU s příkazcem
, na připojení objektu na adrese Na Struze 30, Trutnov, na pult centralizované ochrany od
15.04.2020,
*01.08*
uzavření příkazní smlouvy č. 240/20/TU s příkazcem SALUS AEGROTI s.r.o., Benešova 141,
Trutnov 3, na připojení objektu na adrese Benešova 141, Trutnov 3, na pult centralizované ochrany
od 15.04.2020,
*01.09*
uzavření příkazní smlouvy č. 241/20/TU s příkazcem PATRIA HOTEL s.r.o., Náchodská 358, Trutnov, na připojení objektu na adrese Náchodská 358, Trutnov, na pult centralizované ochrany od
15.04.2020,
*01.10*
uzavření příkazní smlouvy č. 242/20/TU s příkazcem REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105,
Trutnov 2, na připojení objektu na adrese Mladobucká 105, Trutnov 2, na pult centralizované
ochrany od 15.04.2020.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-339/7
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.100,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména účast v okresním přeboru, organizace soutěží, údržba a provoz areálu, praní dresů apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 36.550,00 Kč pro Yetti Club Trutnov, z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 18.150,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených činností klubu v roce 2020 (zejména výdaje spojené
s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.700,00 Kč pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov,
v předloženém vzoru,
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*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.400,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu v roce 2020,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 42.300,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména na pronájmy, úhradu služeb,
propagaci, tisk prop. materiálů, cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné, ubytování,
dopravné, poplatky pro závodní činnost, nákup sportovních pomůcek, zařízení, údržba ploch sportovišť, vystoupení externích umělců, nákup cen, pořádáním táborů, soustředění, školení trenérů
apod.),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.400,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661,
Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména
výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna), startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, praní
dresů, přestupy apod.,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 42.600,00 Kč pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, v předloženém vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.500,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2020,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752,
Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a pořádáním sportovních akcí v roce
2020,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 9.800,00 Kč pro Tělovýchovná jednota Poříčí, z. s., IČ 60153504, Ostrčilova 248, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku – oddílu kuželek v roce 2020,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovná jednota Poříčí, z. s., IČ 60153504, Ostrčilova 248, Trutnov, v předloženém vzoru.
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RM_2020-340/7
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 76.450,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 62.750,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti, pořízením materiálu v roce 2020,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.050,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2020,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 43.150,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu (oddíl softballu,
rekreačních sportů, nohejbalu a tenisu) v roce 2020 (zejména cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovní výzbroje, platby rozhodčím apod.),
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 243.850,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2020,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 639.750,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 75.500,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového
oddílu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov v roce 2020,
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 27.250,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména výdajů na dopravu
na utkání, elektřinu, vodu apod.),
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Trutnov,
dle předložené vzoru.
RM_2020-341/7
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380,
Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru v roce 2020 (zejména výdaje na
cestovné, výdaje na zvukaře, notového a kancelářského materiálu, OSA, nákup a opravy nástrojů,
poplatky bance apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380, Mánesova 370,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada
výdajů na odměny pro vystavovatele v Galerii Hippo v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, dle předloženého
vzoru.
RM_2020-342/7
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 215.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.) a výdajů na obnovu vybavení herny, nákupu didaktických a cvičebních pomůcek,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 237.851,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s.,
IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména úhrada
nájemného v měsících leden až prosinec 2020, pronájem kuchyňské linky, výdaje na drobné opra-
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vy a údržbu prostor a městské vývěsky, čistění koberců a oken, úklid a úklidové prostředky a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na vyrábění} apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2020-343/7
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS Klub vojenské historie, p. s.,
IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 13.02.2020, tj. na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana
Křtitele (Jánské kaple) v Trutnově v letech 2020, 2021 a 2022 (zejména osobní náklady pracovníků
zajišťující provoz kaple) a výdajů spojených s pořádáním oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866,
Dnů Evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2020, 2021, 2022,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p. s., IČ 70954739, Horní Žďár 7,
544 66 Hajnice, v předloženém znění,
*02.01*
schválit smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v předloženém znění.
RM_2020-344/7
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 530.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 14.02.2020 – částečná úhrada výdajů spojených s opravou asfaltového povrchu v prostoru před budovou stanice HZS v Trutnově 3 – Poříčí
v roce 2020 (I. etapa – opravy zpevněných ploch v areálu HZS Královéhradeckého kraje, PS Trutnov),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2020-345/7
Darovací smlouva – odrazové zrcadlo v ul. Sportovní
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou darovací smlouvu "Odrazové zrcadlo v ul. Sportovní".
RM_2020-346/7
VZ "Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1. etapa" – schválení výsledku zadávacího
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov
– 1. etapa“, konkrétně účastníka EMW s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ 48038792, s nabídkovou cenou 7.716.170,00 Kč včetně DPH, systémové číslo VZ: P20V00000015,
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*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 2 – Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,
IČ 28436024, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
schvaluje
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. EMW s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ 48038792,
2. JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., Skalice 197, 671 71 Skalice u Znojma, IČ 47910721.
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.
RM_2020-347/7
Znak města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova na tiskoviny určené k propagaci trutnovských dračích slavností
pro občanské sdružení Trutnov – město draka z. s.
RM_2020-348/7
Zápis do Mateřské školy, Trutnov na školní rok 2020/2021
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s termínem a místem zápisu, tj. podáváním žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy, Trutnov na školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu.
RM_2020-349/7
Zápis k PŠD na školní rok 2020/2021
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
místo a dobu zápisu k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání) na
školní rok 2020/2021 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem,
*01.02*
splnění povinnosti Městského úřadu Trutnov v souvislosti s ustanovením § 36 odst. 8 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
RM_2020-350/7
Oblastní charita Trutnov – rozšíření kapacit v sociálních službách
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyjádřením podpory k rozšíření kapacit v sociálních službách Oblastní charity Trutnov dle předložených žádostí.
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RM_2020-351/7
Občanská poradna Trutnov – provozní doba a personální kapacita
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyjádřením podpory k rozšíření provozní doby a navýšení personální kapacity v Občanské poradně Trutnov dle předložené žádosti Farní charity Dvůr Králové n Labem.
RM_2020-352/7
Pozice ředitele Mostu k životu Trutnov
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
s účinností od 01.05.2020 ředitelkou příspěvkové organizace Most k životu
Trutnov, IČ 07978863, a to na dobu určitou, dle předloženého návrhu.
RM_2020-353/7
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 20.04.2020 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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