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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-870/16
Horská ul. čp. 220
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytových prostor v čp. 220 Horská ul. v Trutnově
o celkové výměře 21,94 m2 (sklad 3,00 m2, 2 chodby 7,54 m2 a 11,40 m2) Společenství vlastníků
Horská 220, Trutnov 1, IČ 27558126, za účelem zřízení zadního vchodu do budovy s umístěním
popelnic.
RM_2020-871/16
Jihoslovanská ul. čp. 149
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 201703 na prostory sloužící
podnikání v čp. 149 Jihoslovanská ul. v Trutnově s
, z důvodu
rozšíření stávajících prostor sloužících podnikání – kavárny s květinářstvím o část pozemku
st. p. 90 o výměře cca 96,70 m2 v obci a k. ú. Trutnov, v části obce Vnitřní Město (dvorek ve vnitrobloku).
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-872/16
Jihoslovanská čp. 32
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 22,20 m2 (2 místnosti 6,00 m2 a 16,20 m2), s
, dohodou.
bere na vědomí
*02.01*
výpověď
, z nájmu prostor sloužících podnikání, číslo nájemní
smlouvy 201802. Výpovědní doba uplyne dne 31.12.2020.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 22,20 m2 (2 místnosti 6,00 m2 a 16,20 m2), na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve
smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2020-873/16
Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s tím, že se upřesňují podmínky nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – pozemek st. p. 3643, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská a pozemek p. p. 416/3 o výměře 1 359,00 m2, vše v k. ú. a v obci Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
(restaurace Dvoračka) na dobu určitou 10 let, od 01.10.2020, se společností HPG&Co. s. r. o.,
IČ 28726898, za nájemné ve výši 60.000,00 Kč/rok v 1. roce, ve 2. až 5. roce za nájemné ve výši
120.000,00 Kč/rok, v 6. až 10. roce za nájemné ve výši 180.000,00 Kč/rok, za účelem zřízení restaurace s možností využití volnočasových aktivit na přilehlém pozemku, jejíž uzavření bylo schváleno radou města usnesením RM 2020-783/15 tak, že znění nájemní smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
 nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
 pokud nájemce se souhlasem pronajímatele provede technické zhodnocení předmětu nájmu,
souhlasí pronajímatel s tím, aby si je nájemce odepisoval do nákladů,
 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,
 nájemce je povinen umožnit přístup do výměníkové stanice pracovníkům ČEZ a. s.,
 nájemce provede stavební práce a další zhodnocení předmětu nájmu v rozsahu a termínech,
které uvedl v příloze č. 1 žádosti o pronájem prostor sloužících podnikání, přičemž podrobné
vymezení stavebních úprav a návrh záměru dispozičního řešení včetně rozpočtu bude před zahájením stavebních prací předloženo pronajímateli k odsouhlasení, bez odsouhlasení stavebních úprav pronajímatelem není nájemce oprávněn tyto stavební úpravy provádět,
 v případě že nájemce bude v prodlení s provedením prací a dodávek v rozsahu a termínech
uvedených v příloze č. 1 žádosti o pronájem delším než tři měsíce, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení, toto ustanovení nebude uplatněno v případě, že prodlení nájemce bude způsobeno vyšší mocí, např. v důsledku epidemie
COVID-19,
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 v případě, že stavební a technické úpravy provedené nájemcem v pronajatých prostorách během doby pronájmu budou mít povahu technického zhodnocení, bude nájemce oprávněn odepisovat je v účetnictví a pro daňové účely udělí pronajímatel svůj písemný souhlas,
 nájemce se zavazuje do 30.06.2021 předložit pronajímateli soupis provedených prací a dodávek, včetně jejich pořizovací hodnoty, které mají charakter technického zhodnocení,
 stavební úpravy předmětu nájmu se stávají součástí majetku pronajímatele,
 v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
 po skončení 10letého nájmu je nájemce povinen veškeré provedené zhodnocení předmětu
nájmu, které není technickým zhodnocením a nejedná se o stavební úpravy objektu čp. 360,
bezúplatně převést písemnou formou do majetku města nejpozději do 30 dnů po skončení
10letého nájmu. Nájemce se zavazuje informovat pronajímatele o provedených úpravách,
zhodnoceních a přístavbách provedených v pronajímaných prostorech a doložit pronajímateli
účetní doklady prokazující hodnotu těchto stavebních prací, příp. poskytnout pronajímateli jiné
pronajímatelem požadované informace,
 nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele.
ukládá
*02.01*
Ing. Gaislerovi, jednateli společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít nájemní smlouvu se společností HPG&Co. s. r. o., IČ 28726898, na pronájem prostor sloužících podnikání – pozemek st. p. 3643,
jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská a pozemek p. p. 416/3 o výměře 1 359,00 m2, vše v k. ú. a v obci Trutnov, v části obce Dolní Předměstí (restaurace Dvoračka) na dobu určitou 10 let, od 01.10.2020, která bude zahrnovat podmínky uvedené v bodě 01.01
tohoto usnesení, přičemž text smlouvy bude před podpisem předložen právnímu oddělení města.
Součástí předání předmětu nájmu do užívání nájemci bude také předání veškerých platných revizí
k předmětu nájmu (revize rozvodů plynu, revize elektro, revize komínů atd.).
Termín: 29.09.2020
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-874/16
p. p. 2471/7, p. p. 2471/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2471/7 (nově dle GP č. 4875-21/2020
p. p. 2471/46 o výměře 22,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ Distribuce, a. s., jako pozemek pod
trafostanicí. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-875/16
p. p. 114/11, p. p. 806, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 114/11 (82,00 m2) a p. p. 806 (186,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-876/16
st. p. 206, p. p. 1330, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 206 (534,00 m2) a část p. p. 1330 (cca 1 250,00 m2)
v k. ú. Volanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-877/16
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 152/1
(cca 1 665,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu
s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 165,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 kolaudace stavby bude nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po povolení užívání stavby,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 375,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
 v případě nepovolení užívání stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby s tím,
že oprávnění nemají právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
RM_2020-878/16
p. p. 119/5, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 119/5 (85,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-879/16
p. p. 1977/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 1014 120 200 na pronájem části p. p. 1166/7 (1,50 m2) v k. ú. Horní
Staré Město, uzavřené se společností Pepperl – Fuchs Manufacturing s. r. o., dohodou ke dni
31.10.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1977/4 (1,50 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu určitou 5 let společnosti LACONEX a. s., k umístění směrové tabule za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
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RM_2020-880/16
p. p. 636/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 636/2 (259,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho cca 23,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájem2
né ve výši 20,00 Kč/m /rok a cca 236,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-881/16
p. p. 1417 a p. p. 40/12, obě k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (cca
1,00 m2 pohledové plochy) a plochy na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1,00 m 2 pohledové
plochy) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.07.2023 společnosti DRAKON dům
reklamy s. r. o., k umístění dvou směrových tabulí (každá o pohledové ploše 1,00 m2) za nájemné
ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2020-882/16
p. p. 474/2, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 474/2 (cca 23,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
na dobu určitou 5 let
k vybudování zpevněné
plochy pro vjezd k novostavbě rodinného domu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2020-883/16
p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1976/7 (cca 36,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-884/16
p. p. 115/30 a p. p. 115/33, obě k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 018 055 na pronájem p. p. 115/30 (1 312,00 m2) a části p. p. 115/33
(21,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni
31.10.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 115/30 (1 312,00 m2) a část p. p. 115/33 (cca
21,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho
cca 16,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a cca 1 317,00 m2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-885/16
Protivítr-invest s.r.o. – prodloužení termínu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro II. etapu stavby bytových domů
spol. Protivítr-Invest s.r.o., nejpozději do 31.03.2021.
RM_2020-886/16
p. p. 650/4 a další, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 650/4 (1 250,00 m2), p. p. 1372 (1 103,00 m2), p. p. 1374
(1 035,00 m2), p. p. 1375 (411,00 m2), p. p. 1376 (773,00 m2), p. p. 1377 (44,00 m2), p. p. 1378
(33,00 m2), p. p. 1379 (27,00 m2) a p. p. 1380 (18,00 m2) v k. ú. Volanov od České republiky,
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví města Trutnova, jako pozemky pod místní komunikací (chodníky a sjezdy) ve vlastnictví města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2020-887/16
p. p. 565, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
prodat p. p. 565 (1 164,00 m2) v k. ú. Babí
doby realizace stavby kanalizace.
RM_2020-888/16
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 487/8 (1 768,00 m2) v k. ú. Trutnov
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej p. p. 487/8 (1 768,00 m2) v k. ú. Trutnov

jako zahradu do

.
.

RM_2020-889/16
p. p. 2786/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
svěřit pravomoc rozhodnout o nabytí nemovité věci p. p. č. 2786/4 v k. ú. Trutnov do vlastnictví
města Trutnova v rámci elektronické dražby starostovi města Trutnova Mgr. Ivanu Adamcovi.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-890/16
st. p. 5055 a další, k. ú. Trutnov a další
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 5055 (31,00 m2), st. p. 5264 (5,00 m2) obě v k. ú. Trutnov a st. p. 1313 (20,00 m2)
v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou do 31.12.2026
k umístění stávají-
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cích prodejních stánků s autobusovými zastávkami, které budou sloužit veřejnosti za nájemné ve
výši 600,00 Kč/m2/rok (za pozemky pod prodejními stánky v k. ú. Trutnov – celkem cca 21,00 m2),
ve výši 400,00 Kč/m2/rok (za pozemky pod prodejními stánky v k. ú. Horní Staré Město – celkem
cca 12,50 m2) a ve výši 50,00 Kč/m2/rok za pozemky pod autobusovými zastávkami – celkem cca
22,50 m2. Nájemce přenechá čekárny bezplatně do užívání městu Trutnov.
RM_2020-891/16
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
prominutí úhrady nájemného dle usnesení RM č. 2020-402/9, společnosti NLL s. r. o.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-892/16
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
, p. p.
a st. p.
v k. ú. Trutspočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kananov v majetku
lizační přípojky na části p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 344,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-893/16
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v majetku
,
p. p.
v majetku
, p. p.
v majetku
a
spočívajícího v právu uložení a provozování splaškové kanalizace na části
p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova v celkovém rozsahu cca 9,00 m2,
*02.01*
převod do majetku města Trutnova hlavních kanalizačních stok napojovaných do stávající stoky
kanalizace Bojiště (ulice Do Polí a Na Valech) uložených na části p. p.
v majetku
, části p. p.
v majetku
, části
v majetku
a
, části p. p.
v majetku města Trutnova a na
části p. p.
v majetku
, všechny v k. ú. Trutnov, za jednorázovou úhradu
1.000,00 Kč + DPH.
RM_2020-894/16
p. p. 874/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování telekomunikačního metalického a optického vedení na části p. p. 874/1,
p. p. 874/11, p. p. 874/9, p. p. 871, p. p. 868/1, p. p. 874/5 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém
rozsahu cca 470,00 m2 za jednotkovou cenu 58,50 Kč/m2 + DPH a na části p. p. 977/5 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 164,00 m2 za jednotkovou cenu 66,66 Kč/m2 + DPH s tím, že vedení
bude uloženo v min. hloubce 1,20 m pod povrchem a ochráněno chráničkou v celé délce. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-895/16
p. p. 2656/528, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zápisem věcného břemene na části p. p. 2656/528 v k. ú. Trutnov v majetku spol. INGSERVIS
s. r. o., dle geometrického plánu č. 4917-141/2020 z 30.04.2020.
RM_2020-896/16
p. p. 2141/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 2141/12 (cca
2,00 m2) v k. ú. Trutnov
. Zateplení bude v šíři
100,00 mm a 50,00-10,00 cm nad zemí. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do
31.10.2021.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-897/16
Dlouhá čp.
, č. b. x Dlouhá čp.
, č. b.
(výměna nájemců bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výměnu nájemců bytu Dlouhá čp.
, č. b. , 2. podlaží, o vel. 0+1, standardní (kuchyň 32,37 m2,
2
2
předsíň 7,88 m , lodžie 7,20 m , koupelna + WC 5,91 m2 a sklep 2,34 m2), kde současný nájemce
je
s měsíčním nájemným ve výši 2.399,00 Kč a bytu Dlouhá čp.
,
č. b. , 4. podlaží, o vel. 1+1, standardní (kuchyň 17,20 m2, 1. pokoj 29,37 m2, předsíň 11,43 m2,
WC 2,68 m2, koupelna 4,01 m2 a sklep 2,80 m2), kde současný nájemce je
s měsíčním nájemným ve výši 2.672,00 Kč. Nájemní smlouvy v obou případech byly uzavřeny na
dobu neurčitou.
RM_2020-898/16
Bulharská čp. 65, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 65, č. b. 1, 2. podlaží, o vel. 1+2 (kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 21,00 m2, předsíň 6,00 m2, koupelna
3,00 m2, WC 1,00 m2, spíž 1,00 m2 a sklep 7,50 m2) topení – plynový kotel. Měsíční nájemné
5.160,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, digestoř a vodoměr. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 50,00 Kč/osoba, úklid 90,00 Kč/byt,
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 6 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_2020-899/16
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. 1, o vel. 0+1,
, trv. bytem
, na dobu určitou od 28.09.2020 do 28.03.2021. Pokud se
na základě vyzvání Domova pro seniory, Dolní Zámek, Teplice nad Metují nenastěhuje, nebude
nadále prodlužována nájemní smlouva na holobyt č. 1, Na Dvorkách čp. 244.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-900/16
ČEZ Distribuce, a. s. – Smlouva o realizaci přeložky knn – ul. Poštovní, Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Smlouvu č. Z_S24_12_8120074109, zřízení přípojky NN, ul. Poštovní, Trutnov.
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: 08.10.2020
RM_2020-901/16
Uzavírání smluv s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení, odpojení, přeložce
Rada města Trutnova
svěřuje
*01.01*
rozhodování o uzavírání smluv s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035, a to smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, odpojení odběrného elektrického zařízení od distribuční soustavy, přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, o parametrech připojení a parametrech odběrného elektrického
zařízení
, vedoucí Odboru majetku města, a to v případě, že tato smlouva bude uzavřena bezúplatně.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-902/16
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4.
RM_2020-903/16
Návratná finanční výpomoc Stachelberg z.s. – prodloužení splatnosti
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2018 se spolkem Stachelberg, z.s., Pampelišková 505, Horní Staré město, 541 02 Trutnov, IČ 26989743, kterým se mění doba splatnosti, ve
znění dle předloženého návrhu.
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RM_2020-904/16
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.945,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488,
a Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816, v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, 541 01 Trutnov, v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná
úhrada výdajů spojených s účastí reprezentantů klubu na závodech SP v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro SK Horská Trutnov, z. s., IČ 22733353, Horská 922,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 25.03.2020, tj. částečné
pokrytí finanční výhody (slevy) ze vstupného poskytnuté sportovním centrem pro děti a mládež,
tělesně hendikepované a sportovní reprezentanty základních, středních a mateřských škol, sportovních klubů a tělovýchovných jednot v roce 2020,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horská Trutnov, z. s., IČ 22733353, Horská 922, Trutnov, v předloženém vzoru.

RM_2020-905/16
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s vybudováním oplocení sportoviště TJ Krakonoš Trutnov v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2020-906/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 27.300,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2020 (zejména tělocvičny
Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, multifunkčního hřiště v HSM, fotbalových hřišť ve Volanově a Bohuslavicích a jiných zařízeních),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 17.500,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2020
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(zejména sportovních zařízení v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škole, Trutnov, V Domcích 488, Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816, a jiných zařízeních),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 214.900,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2020 (zejména Sportovní centrum SOKOLOVNA, posilovna "Mladé Buky", posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, a jiná zařízení),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 763.802,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2020,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 12.250,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – úhrada doplatku refundace nájemného spojeného se změnou sportoviště ze Sokolovny do Střediska volného času pro oddíly juda a aikida v roce 2019,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sálů pro sportovní tréninky v roce
2020 (zejména sály Vyšší odborné zdravotnické školy, Střední zdravotnické školy Trutnov a Obchodní akademie, Trutnov, a Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816),
*06.02¨*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 5.600,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny a hřiště s umělou trávou
v roce 2020,
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, 541 01 Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.530,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048,
Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného –
částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení
v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2020,
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 106.050,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace
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na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2020
(zejména Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816,
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 a jiná zařízení),
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, v předloženém vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 35.448,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, v roce 2020,
*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí tanečních párů na
mezinárodních soutěžích v Brně, Stuttgartu, Jelenie Goře, Praze a účastí na mezinárodních šampionátech na ME v Moskvě, MČR v Jablonci nad Nisou a MS v Liberci v roce 2020,
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců
na MČR, Akademickém
mistrovství a jiných vrcholových soutěžích v roce 2020,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s revizí sklepení Sokolovny a následné opravy a výdajů
na úklidové služby v roce 2020,
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 95.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.05.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v sezóně 2020/2021,
*14.02
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, v předloženém vzoru,
*15.01
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 03.06.2020,
tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy a společné tréninky
(zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší a starší žáci, dorost, junioři
apod.) v sezóně 2020/2021,
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*15.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
v předloženém vzoru.
RŮZNÉ
RM_2020-907/16
Odstranění povodňových škod z 14.08.2020 – Dolce, Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele prací spojených s odstraněním povodňových škod z 14.08.2020
(opevnění nádrže u silnice a opevnění u pomníku vše podél komunikace v ulici Svojšova, Bojiště
u Trutnova) konkrétně účastníka KAMPA – MARYNKA s.r.o., Jilemnice, Lesní 1060, PSČ 514 01,
IČ 26014998, nabídková cena 462.067,06 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
I
, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
bere na vědomí
*03.01*
rozhodnutí porady vedení o výběru dodavatele prací spojených s opravou poškozené hráze vodní
nádrže č. 0 v rekreační oblasti Dolce, konkrétně účastníka KAMPA – MARYNKA s.r.o., Jilemnice,
Lesní 1060, PSČ 514 01, IČ 26014998, nabídková cena 372.286,23 Kč včetně DPH.
RM_2020-908/16
VZ "Autobusová zastávka Volanov" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Autobusová zastávka
Volanov“, systémové číslo VZ: P20V00000077,
*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.
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RM_2020-909/16
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zvolit
, bytem
nově.

, do funkce přísedící u Okresního soudu v Trut-

RM_2020-910/16
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS
města Trutnov, jeho další obnově a rozvoji ze dne 23.05.2008
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS města Trutnov, jeho další obnově a rozvoji ze dne 23.05.2008 se společností GORDIC
spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s uvedenou společností; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy.
RM_2020-911/16
Nominace do soutěže Świdnický Gryf 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
nominace do soutěže Świdnický Gryf 2020, a to v kategorii „Nejlepší firma příhraničí“ Rekreační
areál Dolce – JOPO Relax, s. r. o., a v kategorii „Osobnost příhraničí“

RM_2020-912/16
VZ „Nákup parkovacích automatů – opakovaná zakázka“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup parkovacích automatů
– opakovaná zakázka“, systémové číslo VZ: P20V00000076,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
*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.
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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_2020-913/16
Žádost o otevření parkoviště pod Uffem
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
otevření veřejného parkoviště s možností parkování zdarma pod Uffem v termínu od 13.09.2020
20:00 hod. do 01.10.2020 20:00 hod. z důvodu konání kulturní a společenské akce Cirk uff na parkovišti u soudu v ulici Nová.
RM_2020-914/16
Přijetí jednorázového finančního daru ZŠ Komenského
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím jednorázového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od Královéhradeckého kraje ve výši 13.312,00 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem v rámci výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.
RM_2020-915/16
Přijetí jednorázového finančního daru ZŠ R. Frimla
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím jednorázového finančního daru Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816, od Královéhradeckého kraje ve výši 10.754,50 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně
dětem v rámci výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací
smlouvy.
RM_2020-916/16
Přijetí jednorázového finančního daru MŠ Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím jednorázového finančního daru Mateřskou školou, Trutnov, od Královéhradeckého kraje
ve výši 22.060,00 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem v rámci
výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.
RM_2020-917/16
Přijetí účelového finančního daru Mostem k životu Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru Mostem k životu Trutnov od společnosti Tyco Electronics
EC s.r.o., Komenského 821, 541 83 Trutnov, IČ 47455403, ve výši 55.854,00 Kč, a to na úhradu
nákladů spojených s opravou azylového domu.
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RM_2020-918/16
Přijetí účelového finančního daru Mostem k životu Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru Mostem k životu Trutnov od společnosti ROSA – ARCHITEKT
s.r.o., Kryblická 428, 541 01 Trutnov, ve výši 20.000,00 Kč, a to na socioterapeutické činnosti uživatelů služby azylový dům, resp. pro přímou práci s klienty nad rámec obvyklé služby.

RM_2020-919/16
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 12.098,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2020/2021, v období od
15.09.2020 do 31.12.2020, a to ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 18.720,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2020/2021 v období od 02.01.2021
do 30.06.2021, a to ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného.

RM_2020-920/16
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 19.525,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2020/2021, v období
od 01.10.2020 do 31.12.2020, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 42.245,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2020/2021 v období
od 02.01.2021 do 30.06.2021, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků obdarovaného.

RM_2020-921/16
Převod finančních prostředků v rámci Pečovatelské služby Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převodem finančních prostředků ve výši 400.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Pečovatelské služby Trutnov, a to za účelem částečného pokrytí investičních nákladů, které jsou plánovány v souvislosti s pořízením tří osobních automobilů.
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RM_2020-922/16
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na ÚTERÝ 29.09.2020 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 318b MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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