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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-36/2
M. Gorkého čp. 263
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 263 v ul. M. Gorkého v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 112,85 m2 (1 prodejna 67,15 m2, 1 soc. zařízení 2,00 m2,
1 sklep 18,00 m2, 1 přístavek 19,20 m2 a 1 rampa 6,50 m2) společnosti Simply Name s. r. o.,
IČ 07686676, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování vinotéky za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících
podnikání nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-37/2
p. p. 1432/8 a p. p. 1432/3, obě k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1432/8 (cca 103,00 m 2) a část p. p. 1432/3
(cca 17,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
z toho
20,00 m2 k zajištění vstupu (chodník) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, 20,00 m2 k parkování za
nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 80,00 m2 k údržbě pozemku (sečení) za nájemné ve výši
0,20 Kč/m2/rok s tím, že nebude zamezen přístup k p. p. 1520/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, která je
ve vlastnictví České republiky (Povodí Labe, státní podnik). Jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů není povolena.
RM_2021-38/2
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 015 037 na pronájem části p. p. 722/8 (70,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
dohodou ke dni 28.02.2021.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/8 (70,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m 2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-39/2
p. p. 1528/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1528/1 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov,
, z toho 2,00 m2 k umístění schodiště (přístup na p. p. 1528/22 v k. ú. Trutnov),
2
12,00 m za účelem příležitostného parkování (výhradně jen pro návštěvy nájemce) za podmínky,
že bude provedena úprava stání tak, aby vozidlo nijak nezasahovalo do průjezdního profilu
a 26,00 m2 k údržbě pozemku za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba či
výsadba není povolena.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-40/2
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p.
(1 327,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město od
(¾)
a od
(¼) za kupní cenu ve výši 150.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel (kolek).
RM_2021-41/2
p. p. 119/5, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 119/5 (85,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-42/2
p. p. 528/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 528/1 (cca 260,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 175,00 Kč/m 2 k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-43/2
p. p. 1425/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1425/4 (1 499,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
ve výši 50,00 Kč/m2 k rozšíření zahrady. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-44/2
p. p. 368/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 368/2 (cca 355,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu ve výši 700,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Prodej bude realizován po přemístění nádob na tříděný odpad a informační tabule. Náklady spojené s převodem
a s přemístěním nádob na tříděný odpad (zpevněná plocha) a informační tabule hradí kupující.
RM_2021-45/2
p. p.
, p. p.
, k. ú. Bezděkov u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu p. p.
(416,00 m2) v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 300,00 m2)
v majetku
, vše v k. ú. Bezděkov u Trutnova, s doplatkem za rozdílnou cenu
pozemků ve výši 150,00 Kč/m2 ze strany
. Náklady spojené s převodem hradí
smluvní strany každá z ½.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-46/2
p. p. 102/1, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 102/1 (cca 690,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu určitou 5 let
, z toho 666,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 24,00 m2
k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-47/2
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 292/1 (cca 453,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 2 roky
k umístění skleníku (cca 6,00 m2) za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a zbývající
část pozemku jako zahradu za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek je již oplocen
(plot je v majetku žadatele).
RM_2021-48/2
p. p. 3173/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3173/1 (cca 1 243,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. Pergoly Trutnov s. r. o., pro
skladování materiálu a manipulaci s ním a jeho případné předávání koncovým zákazníkům
a k umístění jednoho až dvou altánů jako ukázku pro klienty, na dobu určitou 2 roky za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.
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RM_2021-49/2
p. p. 58/2, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 58/2 (cca 50,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou 3 roky
k zahrádkářským účelům (+ stávající oplocení) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok. Jakákoliv výsadba stromů či výstavba není povolena.
RM_2021-50/2
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1823/16 (cca 160,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let
k zřízení zahrádky a umístění zahradní chatky (do 16,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok zahrádky a 20,00 Kč/m2/rok za pozemek pod chatkou
s tím, že se povoluje oplocení pozemku (pletivo) a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí
být schválena pronajímatelem.
RM_2021-51/2
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 84/1 (cca 2 334,00 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova
k sečení na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů není povolena.
RM_2021-52/2
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2013/8 (cca 164,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-53/2
p. p. 2184, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2184 (cca 5,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA
HOLDING, a. s., k umístění pylonu.
RM_2021-54/2
p. p. 1222/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 019 059 na pronájem p. p. 1222/1 (832,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
, dohodou ke dni 31.01.2021.
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RM_2021-55/2
p. p. 1505/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
změnu účelu užívání u nájemní smlouvy č. 240 682 na pronájem části p. p. 1505/6 v k. ú. Trutnov
k umístění zpevněné plochy o velikosti 15,00 m 2 (zámková dlažba)
a k vybudování venkovní posilovny a sezení (88,00 m2).
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-56/2
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 2081/5 (cca
19,00 m2) v k. ú Trutnov s SVJ Chodská 410, 411 a 412 v Trutnově. Zateplení bude v šíři
160,00 mm. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.04.2022.
RM_2021-57/2
p. p. 712/4 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 712/4, p. p. 2271/6,
p. p. 2271/7, p. p. 2378/7, p. p. 2464/8, p. p. 2464/10 a p. p. 2471/7 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 382,54 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-58/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 53,00 m2 ve prospěch
p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
za jednotkovou cenu 50,00 Kč/m2 + DPH. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem (povinný),
(oprávněný) a společností LOM Babí, a. s. (investor).
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnov č. 2020-1188/23 z 15.12.2020.
RM_2021-59/2
p. p. 2754, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 2754 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 2,00 m2 s tím, že před a po dokončení stavby bude pozemek řádně předán TST
s. r. o. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-60/2
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2, č. b. 5, o vel. 0+1, pro
,
, Trutnov 2, na dobu určitou od 02.02.2021 do
02.08.2021.
RM_2021-61/2
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2, č. b. 6, o vel. 0+1, pro
, Trutnov 2, na dobu určitou od 04.02.2021 do
04.02.2022.
RM_2021-62/2
Dlouhá čp. 644, č. b. 1 (žádost o uzavření nové nájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Dlouhá 644, č. b. 1, 2. NP, o vel. 1+1, s
, Trutnov 2, na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.07.2021 za podmínky
řádného hrazení nájemného a služeb spojených s bytem Dlouhá 644, č. b. 1, 2. NP a splácení
dluhu vzniklého na bytě Dlouhá 644, č. b. 1, 2. NP, o vel. 1+1, na základě uzavřeného splátkového
kalendáře na MEBYS Trutnov s.r.o.
RM_2021-63/2
Palackého čp. 107, č. b. 1
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Palackého 107, č. b. 1, 2. NP, o vel. 1+2, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Palackého 107, č. b. 1, o vel. 1+2, standardní byt
Měs. nájemné
1.
7.902,00 Kč
2.
7.317,00 Kč
3.
7.197,00 Kč
4.
7.077,00 Kč
5.
6.115,00 Kč
6.
5.500,00 Kč
7.
5.001,00 Kč
8.
4.200,00 Kč

Délka 1. plat. obd.
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
14 měsíců
6 měsíců
12 měsíců
6 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení na nájem bytu Palackého 107, č. b. 1, o vel.
1+2.
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RM_2021-64/2
M. Gorkého čp. 263, č. b. 6
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese M. Gorkého 263, č. b. 6, 3. NP, o vel. 1+3, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
M. Gorkého 263, č. b. 6, o vel. 1+3, standardní byt
Měs. nájemné
1.
7.009,00 Kč
2.
7.000,00 Kč
3.
6.550,00 Kč
4.
6.001,00 Kč
5.
5.500,00 Kč
6.
5.287,00 Kč
7.
4.698,00 Kč
8.
4.000,00 Kč

Délka 1. plat. obd.
12 měsíců
22 měsíců
14 měsíců
180 měsíců
12 měsíců
15 měsíců
17 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení na nájem bytu M. Gorkého 263, č. b. 6, o vel. 1+3.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-65/2
VZ "Oprava lesní cesty Dolní Panská" – vypsání veřejné zakázky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava lesní cesty Dolní Panská“ dle předloženého
návrhu,
*01.02*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler,
,
(náhradník Mgr. Tomáš Hendrych,
).
RM_2021-66/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYS Trutnov s.r.o., pro rok 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
„Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYS Trutnov s.r.o.“ pro rok 2021.
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RM_2021-67/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2021.
RM_2021-68/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná soutěž “Podnájem rychlého občerstvení Letní koupaliště” –
zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření podnájemní smlouvy “Podnájem občerstvení Letní koupaliště”, na období 01.04.2021-31.12.2025,
*01.02*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Mgr. Radek Horák,
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.03*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
Mgr. Radek Horák,
a náhradníka Bc. Soňa Mazalová, k provádění běžných úkonů
v předmětné veřejné soutěži, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků veřejné soutěže 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 veřejné soutěže, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků veřejné soutěže navržených komisí k vyloučení z účasti
ve veřejné soutěži) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve veřejné soutěži.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních informací, to vše zejména v návaznosti na žádosti uchazečů a k rozhodování o případných námitkách.
RŮZNÉ
RM_2021-69/2
Revitalizace lesoparku Šestidomí – smlouva o poskytnutí dotace
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 1190800028 o poskytnutí podpory formou dotace ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Revitalizace lesoparku Šestidomí“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí České republiky v předloženém znění v termínu do 28.02.2021.
RM_2021-70/2
Obnova majetku postiženého povodní – podání žádostí o dotaci
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádostí o dotaci na akce „Oprava havárie vyústění Kacířského potoka“ a „Oprava komunikace včetně odvodnění ulice Ke Starosti“ na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
doporučuje zastupitelstvu města
*03.01*
schválit zařazení akcí do plánu a rozpočtu města na rok 2021 a vyčlenit finanční prostředky do
výše 4,2 mil. Kč na předfinancování akcí v případě schválení dotace.
RM_2021-71/2
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Autobusové zastávky Volanov"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 69/D/R/20 k investiční akci „Autobusová zastávka Volanov“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění. Termín dokončení díla je dodatkem č. 1
stanoven nejpozději do 15.04.2021.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění.
Termín: 08.02.2021
RM_2021-72/2
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře – Mapový server města Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o technické podpoře se společností T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, kterou se navyšuje cena roční podpory na 135.600,00 Kč bez
DPH, 164.076,00 Kč včetně DPH.
RM_2021-73/2
Trvale nepotřebný majetek SVČ
Rada města Trutnova
odmítá
*01.01*
předloženou písemnou nabídku k převzetí trvale nepotřebného majetku od Střediska volného času, Trutnov.
souhlasí
*02.01*
s převedením výše uvedeného majetku na další příspěvkovou organizaci města, tj. ze Střediska
volného času, Trutnov na Základní školu, Trutnov, R. Frimla 816.
RM_2021-74/2
VZ „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ – odsouhlasení rozhodnutí o výběru dodavatele a konečného pořadí účastníků
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s rozhodnutím o výběru dodavatele k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba – Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488“, systémové číslo VZ: P20V00000107, konkrétně účastníka č. 4 – 3K stavby, s.r.o.,
5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683, nabídková cena 16.895.313,53 Kč bez
DPH,
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*01.02*
s konečným pořadím účastníků podle ekonomické výhodnosti nabídek takto:
1. 3K stavby, s.r.o., 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
2. CE - ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, Běloves, IČ 04475631,
3. STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, Kukleny, IČ 25963864,
4. Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 25275062,
5. KERSON spol. s r.o., 517 93 Dobré 80, IČ 45536040,
6. MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice VI, Svítkov, IČ 15050050,
7. REDOMO a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, IČ 25937499.
RM_2021-75/2
Žádosti o umístění v DPS
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
v souladu s Článkem 4 odst. 8 Zásad č. 2/2016 zařazení všech předložených žádostí o umístění
v domech s pečovatelskou službou na pořadník žadatelů.
RM_2021-76/2
První občan města roku 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2021, kterým je
RM_2021-77/2
Informace o žalobách proti postupu Policie ČR – toxikologie
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j.
ze dne 18.11.2020 a informace k žalobě
vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn.
o náhradu škody ve výši
292.912,50 Kč způsobené nesprávným úředním postupem, a k dalšímu možnému postupu.
RM_2021-78/2
Komise Rady města Trutnova
Rada města Trutnova
odvolává
*01.01*
tajemníka Komise pro výstavbu a rozvoj Rady města Trutnova Mgr. Marka Hlízu ke dni
25.01.2021,
*01.02*
tajemníka Komise pro integrované obce Rady města Trutnova Mgr. Marka Hlízu ke dni
25.01.2021.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 26.01.2021 tajemnicí Komise pro výstavbu a rozvoj Rady města Trutnova Ing. Annu
Vogelovou,
*02.02*
s účinností od 26.01.2021 tajemnicí Komise pro integrované obce Rady města Trutnova paní Kateřinu Rackovou.
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RM_2021-79/2
Ustanovení výběrové komise pro posouzení návrhů na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
složení výběrové komise pro posouzení návrhů na udělení sportovních cen města Trutnova za rok
2020 v předloženém znění.
RM_2021-80/2
Uložení náhrady škody
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uložit
náhradu vzniklé škody v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění, ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.
RM_2021-81/2
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 08.02.2021 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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