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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-387/9
Krakonošovo nám. čp. 67
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 67 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 259,81 m2:
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1. NP + mezipatro o výměře 193,40 m2 (místnost 91,50 m2, místnost 6,20 m2, WC návštěvníků –
ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – imobilní + ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – muži 6,40 m2, úklidová komora 1,20 m2, kancelář 15,30 m2, místnost 31,90 m2, schodiště na meziprostor 25,00 m2,
2 výlohy 9,50 m2),
2. NP o výměře 31,06 m2 (sklad + schodiště),
suterén o výměře 35,35 m2 (chodba + schodiště 5,60 m2, chodba 11,00 m2, sklad 10,00 m2, šatna
zaměstnanců 4,35 m2, sprcha zaměstnanců 2,60 m2, WC zaměstnanců 1,80 m2),
společnosti SOLVENT ČR s. r. o., IČ 25069497, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny drogerie a kosmetiky.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci
uhrazeno. Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu společnosti Family drogerie
s. r. o., se sídlem K Žižkovu 640/9, Praha 9-Vysočany, IČ 26148579, a tento podnájemce následně
do podnájmu společnosti Centr – drogerie s. r. o., se sídlem Krakonošovo nám. 67, Trutnov,
IČ 25947745.
RM_2020-388/9
Bulharská čp. 143
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 143 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 53,01 m2 (prodejna 39,55 m2, sklad 8,61 m2, kuchyňka 3,27 m2 a soc. zařízení 1,58 m2), na dobu určitou 5 let, 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 prostoru nájemci uhrazeno.
V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-389/9
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.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-390/9
p. p. 217, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 217 (cca 469,00 m2) v k. ú. Voletiny
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.
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RM_2020-391/9
p. p. 2118/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části 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, za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-392/9
st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu 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. 446/7 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 850,00 Kč/m2. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2020-393/9
st. p. 225/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu 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.
, příslušející k bytové
jednotce č.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 200,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-394/9
p. p. 2833/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2833/1 (cca 18,00 m2) části p. p. 2202/14 (cca 9,00 m2) a části
p. p. 3196/1 (cca 21,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 475, 476, ulice Zámečnická, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m 2, jako okapové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-395/9
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 147/27 (cca 52,00 m2) v k. ú. Oblanov
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.
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RM_2020-396/9
p. p. 236/192, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 236/192 (cca 25,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 jako manipulační plochu. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2020-397/9
p. p. 1191/2, p. p. 1191/3, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 1191/2 (189,00 m2), p. p. 1191/3 (166,00 m2) v k. ú. Voletiny od
České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Trutnova, jako pozemky pod chodníky ve vlastnictví
města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2020-398/9
část p. p. 60/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 60/1 (cca 1 461,00 m2) a p. p. 62/2 (542,00 m2), k. ú. Střítež
u Trutnova, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen územním plánem k realizaci veřejně prospěšných opatření. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2020-399/9
p. p. 2786/4, k. ú. Trutnov – výkup
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit výkup p. p. 2786/4 (592,00 m2) v k. ú. Trutnov za požadovanou kupní cenu
4.700.000,00 Kč,
*01.02*
uložit
, vedoucí Odboru majetku města, zajistit vypracování aktuálního znaleckého
posudku – stanovení ceny v místě a čase obvyklé,
*01.03*
pověřit
, místostarostu, ve spolupráci s Odborem majetku města k jednání o nižších
cenových podmínkách.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-400/9
p. p. 475 a 515/1, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 515/1 (54 169,00 m2) v k. ú. Babí na dobu neurčitou společnosti DIANA SEVEN,
a. s., k zemědělské výrobě za nájemné ve výši 148,00 Kč/ha/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2020-401/9
část p. p. 179/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1791/4 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov
lační plochu.

na manipu-

RM_2020-402/9
Nájemné za předzahrádky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného u letních předzahrádek (včetně umístění pouze stolku a židlí) před provozovnami u smluv o nájmu pozemku v majetku města Trutnova s nájemci,
1) kteří již uzavřeli s městem Trutnovem nájemní smlouvy tak, že nájemné za období od
01.03.2020 do 31.12.2020 nebude hrazeno,
2) kteří smlouvu dosud neuzavřeli, ale jejich žádosti jsou již schváleny radou města tak, že nájemné za období ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2020 nebude hrazeno,
3) kteří požádali/požádají o uzavření smlouvy tak, že za období od 11.05.2020 do 31.12.2020
nebude hrazeno.
RM_2020-403/9
část p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (32,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění zahrádky před hotelem Grand na dobu určitou 29 dnů, a to od 25.05.2020 do 22.6.2020
za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den,
*01.02*
prominutí úhrady nájemného dle bodu 01.01.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/1 (32,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění zahrádky před hotelem Grand na dobu určitou, a to do
01.10.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2020-404/9
část p. p. 150/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 150/1 (35,00 m2) v k. ú. Trutnov,
k rozšíření zahrádky za restaurací Pod Lékárnou na dobu určitou 29 dnů, a to od 11.05.2020 za nájemné ve výši
1,50 Kč/m2/den,
*01.02*
prominutí úhrady nájemného dle bodu 01.01.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 150/1 (35,00 m 2) v k. ú. Trutnov,
k rozšíření zahrádky za restaurací Pod Lékárnou na dobu určitou, a to do
31.08.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-405/9
p. p. 2656/442, p. p. 2656/443, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD Internet s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování chráničky pro optický kabel na části p. p. 2656/442 a p. p. 2656/443
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 420,00 m2 a to mimo těleso místní komunikace. Jednotková cena činí 66,66 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2020-406/9
p. p. 238/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 238/4, p. p. 239/9, st. p. 293
a st. p. 1642 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 57,36 m2 za jednotkovou cenu
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-407/9
p. p. 2082 a p. p. 2086/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy č. 09B 277 dohodou z důvodu, že stavba nebyla realizována.
RM_2020-408/9
st. p. 239 a st. p. 541, 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 kabelového vedení NN na části st. p. 239 a st. p. 541 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu 14,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-409/9
p. p. 885/4, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p. 885/4 v k. ú. Horní
Staré Město v celkovém rozsahu 55,33 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
*01.02*
ukončení Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 07B 258 z 26.11.2018 dohodou.
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RM_2020-410/9
p. p. 1381/1 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. 1381/1, 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_2020-411/9
část p. p. 933/18, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 933/18 (cca 115,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Zvonková, Stavební firmě
Haase s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 461-463 na dobu určitou 24 dnů, a to od 08.05.2020 do 31.05.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 933/18 (cca 115,00 m 2) v k. ú.
Horní Staré Město, ul. Zvonková, Stavební firmě Haase s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 461-463 na dobu určitou, a to od 01.06.2020 do 30.11.2020.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-412/9
Břečštejnská čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
ve výši 137.015,00 Kč jistinu dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.01.2005 s příslušenstvím, tvořeným 30.540,00 Kč náklady soudního řízení,
12.530,00 Kč náklady exekučního řízení a nevyčísleným poplatkem z prodlení,
za byt Břečštejnská
, Trutnov po
,
*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
ve výši 137.015,00 Kč jistinu dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.01.2005 s příslušenstvím, tvořeným 30.540,00 Kč náklady soudního řízení,
12.530,00 Kč náklady exekučního řízení a nevyčísleným poplatkem z prodlení,
za byt Břečštejnská
, Trutnov po
.
RM_2020-413/9
Spojka čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
ve výši 17.392,74 Kč zbývající část jistiny dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.03.2013 s příslušenstvím, tvořeným 3.364,00 Kč
náklady exekučního řízení v této věci a nevyčísleným poplatkem z prodlení,
za byt Spojka 142, Trutnov po
,
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*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
ve výši 17.392,74 Kč zbývající část jistiny dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.03.2013 s příslušenstvím, tvořeným 3.364,00 Kč
náklady exekučního řízení v této věci a nevyčísleným poplatkem z prodlení,
za byt Spojka
, Trutnov po
.
RM_2020-414/9
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 01.01 o přidělení bytu Jana Roháče z Dubé čp. 450, č. b. 7,
4. podlaží, společnosti BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758.
RM_2020-415/9
Krakonošovo nám. čp. 124, č. b. 4
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 124, č. b. 4,
3. NP, o vel. 1+2 (kuchyně 11,00 m2, 1. pokoj 15,00 m2, 2. pokoj 14,00 m2, předsíň 6,40 m2, koupelna 1,87 m2, WC 1,00 m2 a spíž 2,00 m2), topení – plynový kotel. Měsíční nájemné 3.533,00 Kč.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
50,00 Kč/osoba, domovní odpad 45,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba 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.
RM_2020-416/9
Krakonošovo nám. čp. 132, č. b. 3
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 132, č. b. 3,
2. NP, o vel. kk+1 (1. pokoj 23,70 m2, předsíň 8,30 m2, koupelna + WC 3,60 m2), topení – elektrokotel. Měsíční nájemné 2.561,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, elektrokotel, bojler a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby
spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
45,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba a domovní služby 30,00 Kč/osoba.
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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RM_2020-417/9
M. Gorkého čp.
(žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého
, č. b. , 1. podlaží, o vel. kk+1, s
trv. bytem
, za měsíční nájemné 4.066,00 Kč na dobu
určitou s účinností od 01.05.2020 do 01.05.2021.
RM_2020-418/9
Horská čp.
, č. b. (převedení členského podílu na nového nabyvatele)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 20.04.2020 o převodu členských práv a povinností
k bytu
č. , 2. NP, Horská čp.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-419/9
Užívání nebytových prostor po dobu nouzového stavu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
snížení plateb za užívání nebytových prostor, vyplývajících ze smlouvy o užívání prostor sloužících
podnikání, kterou Lesy a parky Trutnov s.r.o., uzavřely – na základě smlouvy o správě veřejných
pohřebišť ze dne 27.09.2002 – jako správce s uživatelem působícím v městském objektu (Správní
administrativní budova na hřbitově v Trutnově), za měsíce, v nichž alespoň z části byl vládou ČR
vyhlášen nouzový stav (maximální však za 3 měsíce), v případě, kdy tento nájemce mohl po dobu
nouzového stavu pouze z části provozovat svoji činnost, dle předloženého návrhu,
*01.02*
prominutí snížených plateb za užívání nebytových prostor dle bodu 01.01.
RM_2020-420/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zimní stadion – vzduchotechnické jednotky” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Zimní stadion – vzduchotechnické
jednotky”,
*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 ve složení:
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení:
, a náhradníka
, k provádění běžných
úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k hodnocení
nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či
fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří
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skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí
k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní
důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2020-421/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opěrná zeď a rozšíření vrhačského sektoru Trutnov“ – výsledek
výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opěrná zeď a rozšíření vrhačského sektoru Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Trutnov,
, s nabídkovou cenou 1.770.167,73 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_2020-422/9
VZ "Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova" – zrušení výběrového řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním
areálu Dolce u Trutnova“, systémové číslo VZ: P20V00000025.
pověřuje
*02.01*
vedoucí Odboru majetku města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2020-423/9
VZ "Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova – opakovaná
zakázka" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce finské chaty č. 25
v rekreačním areálu Dolce u Trutnova – opakovaná zakázka“, systémové číslo VZ:
P20V00000046,
*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
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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_2020-424/9
Nová elektropřípojka – veřejné osvětlení Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu č. 4121646803, zřízení přípojky NN, Starý Rokytník, pro nový zapínací rozvaděč veřejného osvětlení.
ukládá
*02.01*
vedoucí Odboru majetku města, zajistit uzavření smluvního vztahu s ČEZ – Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN.
Termín: 29.05.2020
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-425/9
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2.
RM_2020-426/9
Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6.000.000,00 Kč společnosti Lesy a parky
Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, na účel určený žadatelem v žádosti,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469,
IČ 25968700, ve znění dle předloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2020-427/9
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – výmaz zástavního práva
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 12.09.2014 na nemovitostech ve spoluvlastnictví
pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení z důvodu uhrazení pohledávky.
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ukládá
*02.01*
, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech ve spoluvlastnictví
.
Termín: 01.06.2020
RM_2020-428/9
VZ "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 – 3. a 4. etapa" –
zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 – 3. a 4. etapa“, systémové číslo VZ: P20V00000017, 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_2020-429/9
VZ Zhotovení realizační projektové dokumentace na stavbu "Trutnov – rekonstrukce kina
Vesmír" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zhotovení realizační projektové
dokumentace na stavbu Trutnov – rekonstrukce kina Vesmír“, systémové číslo VZ:
P20V00000039,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
,
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové
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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*
, 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_2020-430/9
VZ "Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“, systémové číslo VZ: P20V00000026, konkrétně účastníka Gardenline, s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01
Litoměřice, IČ 27263827, nabídková cena 43.298.128,85 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Gardenline, s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827,
2. M–SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 00278360,
3. MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807,
4. EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle, IČ 45274924.
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_2020-431/9
Dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu "Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy 30/D/R/19 k investiční akci „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“,
se společností ASJ s.r.o. Dodatek smlouvy je uzavírán na změnové listy č. 5 až 6, týkající se změn
– odpočtů a přípočtů při rekonstrukci skautské klubovny. Celková cena za předkládané ZL 5 a 6 je
189.125,78 Kč bez DPH, tj. 228.842,19 Kč vč. DPH, tj. 2,02 % nákladů ze základní ceny díla, které
budou pokryty z finanční rezervy v rozpočtu akce.
ukládá
*02.01*
vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností ASJ s.r.o., v předloženém znění v termínu do 15.05.2020.
Termín: 15.05.2020
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RM_2020-432/9
VZ "Úprava křižovatky Úpské nábřeží, Trutnov" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Úprava křižovatky Úpské
nábřeží, Trutnov“, systémové číslo VZ: P20V00000043,
*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*
, 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_2020-433/9
Rekonstrukce venkovního koupaliště – dodatek č. 2
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého návrhu,
*01.02*
změnu termínu dokončení díla do 25.06.2020.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce a méněpráce uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou BAK stavební společnost a.s.,
Praha, do 18.05.2020.
RM_2020-434/9
VZ "Volejbalové kurty se zázemím" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Volejbalové kurty se zázemím“, systémové číslo VZ: P20V00000045,
*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:
,
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*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*
, 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_2020-435/9
Ukončení smlouvy s
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o užití služeb Google Apps for Work města Trutnova uzavřenou mezi městem
Trutnovem a
.
RM_2020-436/9
Smlouva na znovunaplnění sprinklerové nádrže
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy mezi městem Trutnovem a společností Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.,
Tovární 10, Horní Staré Město, 541 01 Trutnov, IČ 29035139, o zajištění znovunaplnění sprinklerové nádrže v prozatím nezkolaudované budově na adrese Průmyslová čp. 138, Dolní Staré Město, Trutnov 541 01 (prozatím stavba na pozemku parcelní číslo 179/7). Cena za tuto činnost byla
stanovena dle nařízení vlády o úhradě výjezdu JPO ve výši 5.600,00 Kč za hodinu bez DPH. DPH
bude účtováno dle předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.
RM_2020-437/9
Zřízení Google účtů pro zastupitele
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s bezplatným zřízením služby Google Suite Basic a účtů s doménou trutnov.cz pro zastupitele
města, kteří o to projeví zájem, a to po dobu výkonu jejich mandátu, u společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha, IČ 25082159.
RM_2020-438/9
Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření dodatku veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské policie Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s uzavřením dodatku veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona
o obecní policii s městy Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad
Úpou a Žacléř, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Bernartice, Horní Maršov,
Chotěvice, Královec, Lampertice, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Suchovršice, Staré Buky, Vlčice,
Velké Svatoňovice a Zlatá Olešnice dle předloženého návrhu.
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RM_2020-439/9
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2019.
RM_2020-440/9
Školské rady při základních školách – 6. funkční období
Rada města Trutnova
ukládá
*01.01*
ředitelům základních škol, které zřizuje, zajistit v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění, uskutečnění voleb do školské rady, a to v souladu s již schváleným a účinným volebním řádem,
Termín: 30.09.2020
*01.02*
svolat nejpozději do 15.10.2020 úvodní zasedání tohoto orgánu školy.
Termín: 15.10.2020
jmenuje
*02.01*
za zřizovatele členy školských rad při základních školách dle předloženého návrhu.
RM_2020-441/9
VZ „Oprava střechy a prostoru malé tělocvičny“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava střechy a prostoru malé
tělocvičny“, systémové číslo VZ: P20V00000041,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek:
,
*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny
nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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.
RM_2020-442/9
VZ „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – dívky“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – dívky“, systémové číslo VZ: P20V00000029,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek:
,
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*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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.
RM_2020-443/9
Smlouva o poskytnutí ubytování – ZŠ Mládežnická
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování příslušníků AČR nasazených k plnění úkolů Policie ČR
„OPERACE OKO“, a to mezi ČR – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
a Základní školou, Trutnov 2, Mládežnická 536, v předloženém znění.
RM_2020-444/9
Provozní záležitosti v MŠ a městských jeslích
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se změnou provozní doby v Mateřské škole, Trutnov, po jejím znovuotevření v rámci nouzového
stavu dle předloženého návrhu,
*01.02*
se změnou provozní doby a počtu oddělení v Městských jeslích Trutnov po jejich znovuotevření
v rámci nouzového stavu dle předloženého návrhu.
RM_2020-445/9
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 18.05.2020 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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