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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-288/8
Kaple Panny Marie Lurdské v Rubínovicích (výpůjčka)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku st. p. 251, v k. ú. Starý Rokytník, obec Trutnov, jehož
součástí je stavba bez čp./č. e., stavba občanského vybavení (kaple Panny Marie Lurdské) a souboru movitých věcí nacházejících se uvnitř kaple
, na dobu určitou od 18.05.2021 do 18.05.2026 za účelem setkávání místních občanů o svátcích i ve všedních dnech s občasnou komorní hudební produkcí, zpřístupnění kaple
k prohlídce zájemcům ze strany veřejnosti a dohlížení nad objektem. Náklady za služby spojené
s užíváním prostor hradí půjčitel.
RM_2021-289/8
Komenského čp. 399 (školní bufet ve sportovní hale)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
, IČ 71893873, z nájmu nebytových prostor, nájemní smlouva ze
dne 30.09.2015, výpovědní doba uplynula dne 17.04.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 399 Komenského v Trutnově
(budova ZŠ Komenského), umístěné ve 2. NP sportovní haly o celkové výměře 38,30 m 2 (bufet
14,89 m2, chodba 4,41 m2, WC 1,19 m2, umývárna 1,95 m2 a příruční sklad 15,59 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 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_2021-290/8
Barvířská čp. 24
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 24 Barvířská ul. umístěné v 1. NP o celkové výměře 181,80 m2 (2 prodejny 79,47 m2 a 55,72 m2, výlohy 5,52 m2
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a 5,54 m2, 2 šatny 4,52 m2 a 4,52 m2, 2 WC 1,80 m2 a 1,10 m2, 2 sklady 22,33 m2 a 1,28 m2)
, IČ 11116030, a společnosti Compel s. r. o., IČ 25946013, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny průmyslového zboží a souvisejících služeb (specializovaný maloobchod).
Nájemci provedou 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_2021-291/8
Palackého čp. 79
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku nebytových prostor v čp. 79 v Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové
výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o celkové výměře 0,40 m2) spolku H-kvintet, z.s.,
IČ 60152621, na dobu určitou od 20.04.2021 do 19.05.2021 (29 dnů), za účelem uložení hudební
aparatury. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 79 v Palackého ul. v Trutnově, umístěných v v 1. NP o celkové výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o celkové výměře
0,40 m2) spolku H-kvintet, z.s., IČ 60152621, na dobu určitou od 20.05.2021 do 30.06.2021. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-292/8
Krakonošovo nám. čp. 128 a Jihoslovanská čp. 149
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 128 Krakonošovo nám. a v čp. 149
Jihoslovanská ul., umístěné v 1. NP o celkové výměře 61,50 m2 (v čp. 128 s vchodem z ul. Jihoslovanská – prodejna 22,80 m2, 1 výloha 0,80 m2, sklad 14,80 m2, 1 chodba 2,00 m2, 1 WC
2,90 m2, 2 umývárny 3,80 m2; v čp. 149 – 1 kancelář 4,20 m2, 1 sklad 10,20 m2) s
, IČ 15024571, na dobu určitou dalších 5 let, za nájemné ve výši 96.563,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny potravin
DELIKA. 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.
RM_2021-293/8
Krakonošovo nám. čp. 128
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 128 Krakonošovo nám., umístěné
v I. NP o celkové výměře 72,10 m2 (prodejna 36,20 m2, 2 výlohy 2,60 m2, sklad 15,00 m2, 2 chodby
o celkové výměře 14,60 m2, WC 1,70 m2 a sociální zařízení 2,00 m2) s
,
IČ 65700279, na dobu určitou dalších 5 let, za nájemné ve výši 121.836,50 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny textilu a textilní
galanterie.
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. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-294/8
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 615/1 (575,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
(zázemí k domu). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú.
Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Náklady spojené s převodem hradí povinný.
RM_2021-295/8
st. p. 920, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 920 (17,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
jako pozemek pod stavbou v jejich vlastnictví. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2021-296/8
p. p. 881/3, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 881/3 (343,00 m2) v k. ú. Voletiny
jako přístupovou cestu k vlastním pozemkům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-297/8
st. p. 79/1, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 79/1 (1 064,00 m2) v k. ú. Libeč
jako zahradu a ke stavbě rekreačního objektu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-298/8
p. p. 189/28, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 189/28 (cca 443,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.12.2026
, z toho 13,00 m2 k umístění pergoly,
2
2
4,00 m k umístění přístřešku na dřevo, 9,00 m k umístění fóliovníku a 18,00 m2 k umístění přístřešku na auto za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 399,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
neschvaluje
*02.01*
umístění plechové garáže na pronajaté části p. p. 189/28 (cca 443,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
s tím, že plechová garáž bude z pozemku odstraněna nejpozději do
21.05.2021.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-299/8
p. p.
a další, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části st. p. (1,00 m2) a části p. p.
(0,36 m2) – nově dle GP č. 453-469/2020
p. p.
– 1,00 m2 a díl „a“ o výměře 0,36 m2, vše v k. ú. Babí od
za kupní
cenu ve výši 225,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2924/1 (cca 50,00 m2) v k. ú. Babí
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok na dobu
neurčitou. Je povoleno dočasné stávající oplocení. Jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena.
RM_2021-300/8
p. p.
a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu p. p.
(2 058,00 m2) v majetku města Trutnova, za p. p.
(1 417,00 m2)
2
část p. p.
(cca 84,00 m ) v majetku
, vše v k. ú. Bohuslavice nad Úpou.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-301/8
p. p. 2213/1 a st. p. 192, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 20,00 m2) a části st. p. 192 (cca 2,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(KAVÁRNA KAFKA) k umístění předzahrádky na dobu
určitou, a to od 01.10.2021 do 30.09.2022 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2021-302/8
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Krakonošova cukrárna s. r. o., k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2021 do
31.10.2021 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena
náhrada za bezesmluvní užívání části p. p. 149/8 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda v termínu od 15.04.2021 do 30.04.2021 ve výši 1,50 Kč/m2/den. Předzahrádka nebude provozována v době nočního klidu.
bere na vědomí
*02.01*
prominutí úhrady nájemného po zaokrouhlení ve výši 4.043,00 Kč za období od 15.04.2021 do
30.06.2021 společnosti Krakonošova cukrárna s. r. o., dle usnesení RM č. 2021-113/3 ze dne
08.02.2021.
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RM_2021-303/8
p. p. 368/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 368/2 (cca 90,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou
k výsadbě keřů (živého plotu) a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či další výsadba stromů není povolena.
RM_2021-304/8
p. p. 55/1 a p. p. 577, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 55/1 (cca 467,00 m2) a p. p. 577 (302,00 m2) obě v k. ú. Dolní Staré Město na
dobu určitou 5 let
, z toho 729,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 40,00 m2 (20,00 m2 + 20,00 m2) k umístění dvou chatek (kůlen) na
nářadí za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že chatky (kůlny) budou bez základů. Pozemek
bude po dobu nájmu oplocen (pletivo). Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-305/8
p. p. 316/2, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 017 025 na pronájem p. p. 316/2 (140,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník,
uzavřené s
, dohodou ke dni 30.04.2021.
RM_2021-306/8
p. p. 2074/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2074/6 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
k umístění kotce pro psa za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-307/8
p. p. 2599/1 a p. p. 2600/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2599/1 (cca 570,00 m2) a části p. p. 2600/6 (cca 12,00 m2) obě v k. ú. Trutnov,
ul. U Školy, Základní škole, Trutnov, V Domcích 488, k zařízení staveniště pro stavbu „Technickopřírodovědné centrum Améba Trutnov Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ na dobu určitou,
a to od 26.04.2021 do 31.10.2021 s tím, že pozemky budou protokolárně předány s Technickými
službami Trutnov s. r. o. Pozemky budou po dobu výpůjčky oploceny.
RM_2021-308/8
p. p. 1496/21, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1496/21 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení (čištění a nátěr fasády domu čp. 363) na dobu
určitou, a to do 30.06.2021.
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RM_2021-309/8
p. p. 2744/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2744/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Lnářská, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení (čištění a nátěr fasády domu čp. 597) na dobu
určitou, a to do 12.05.2021.
RM_2021-310/8
p. p. 2091/2 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
výpůjčku části p. p. 2091/2 (cca 42,00 m2), části p. p. 2090/26 (cca 17,00 m2), části p. p. 2091/3
(cca 3,00 m2) a části p. p. 2090/1 (cca 14,00 m2) vše v k. ú. Trutnov, ul. Jana Roháče z Dubé, společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., k umístění lešení u bytového domu čp. 450, 541 na dobu
určitou, a to od 30.04.2021 do 31.05.2021.
RM_2021-311/8
p. p. 2863, 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. 2863 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 3,00 m2 s tím, že předláždění chodníku bude provedeno v celé šíři. Jednotková
cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2021-192/5 z 08.03.2021.
RM_2021-312/8
p. p. 577/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 577/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, za účelem umístění stavby „Veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov“ v rozsahu 204,00 m2. Úplata činí 7.742,50 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-313/8
Moravská čp. 62 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 358.474,00 Kč zbývající část příslušenství pohledávky – poplatku z prodlení dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.08.1999,
 ve výši 934,00 Kč nezaplacené náklady soudního řízení v této věci,
za byt Moravská čp. 62, Trutnov 2, po
.
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*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 358.474,00 Kč zbývající část příslušenství pohledávky – poplatku z prodlení dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.08.1999,
 ve výši 934,00 Kč nezaplacené náklady soudního řízení v této věci,
za byt Moravská čp. 62, Trutnov 2, po
.
RM_2021-314/8
Pořadník na sociální byty na rok 2021
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení sociálního bytu
řadník sociálních bytů na r. 2021.
RM_2021-315/8
Žádost o zapůjčení holobytu (
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.

a zařazení na po-

)

RM_2021-316/8
Dlouhá čp. 646, č. b. 17
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Dlouhá čp. 646, č. b. 17, 3. NP, o vel. 1+1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Dlouhá čp. 646, č. b. 17, o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. obd.
1.
7.501,00 Kč
12 měsíců
2.
5.557,00 Kč
12 měsíců
3.
5.009,00 Kč
12 měsíců
4.
4.660,00 Kč
24 měsíců
5.
3.500,00 Kč
24 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 Dlouhá čp. 646, č. b. 17,
o vel. 1+1.
RM_2021-317/8
Žádost o uzavření nájemní smlouvy
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého čp. 261, č. b. 12, 5. podlaží, o vel. 1+1, s
, za měsíční nájemné 2.062,00 Kč na dobu
určitou s účinností od 02.04.2021 do 02.04.2022.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-318/8
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 132/06/TU s příkazcem TUZKO s.r.o. Zábřeží-Řečice, Řečice 4, písemnou dohodou ke dni 31.03.2021.
RŮZNÉ
RM_2021-319/8
VZ "Restaurátorská oprava mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově – Poříčí, 2. etapa"
– zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Restaurátorská oprava mobiliáře
kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově – Poříčí, 2. etapa“, systémové číslo VZ: P21V0000004,
*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: Ing. David Jelínek, pan Vlastimil Grof
a Mgr. Petra Synková,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Pavel Káňa, Ing. David Jelínek, pan Vlastimil Grof, Mgr. Petra Synková, 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*
Ing. Jelínka, zástupce 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_2021-320/8
VZ "Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 2. etapa – opakovaná zakázka" – zadávací
podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova oken budovy
Školní 13, Trutnov – 2. etapa – opakovaná zakázka“, systémové číslo VZ: P21V00000025,
*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: Ing. David Jelínek, pan Vlastimil Grof, Mgr. Petra Synková; náhradníci: paní Monika Vídeňská, pan Tomáš Hruška,
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*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, pan Vlastimil
Grof, Mgr. Pavel Káňa,
; náhradníci: Mgr. Petra Synková, pan Tomáš
Hruška, 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*
Ing. Jelínka, zástupce 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_2021-321/8
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu vozu RZ 6H3 0943 se společností
Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, IČ 24727741, kterou se prodlouží doba, kdy nelze vypovědět
pronájem vozidla Škoda Yeti o jeden rok, do 12.06.2022, za nájem ve výši 5.500,00 Kč bez DPH
měsíčně.
RM_2021-322/8
Přijetí věcného daru Mateřskou školou, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím daru Mateřskou školou, Trutnov, tj. 1 notebooku s příslušenstvím a 3 tabletů v celkové
hodnotě 15.836,16 Kč, a to od společnosti Step by Step ČR, o.p.s., se sídlem Ortenovo
nám. 1487/12, 170 00 Praha 7, dle předloženého návrhu.
RM_2021-323/8
Částečné obnovení provozu městských jeslí
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
částečné obnovení provozu Městských jeslí Trutnov, a to pro děti zákonných zástupců, kteří jsou
vybranými pracovníky, zaměstnanci či příslušníky dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 06.04.2021.
RM_2021-324/8
Platové záležitosti vybraných ředitelů PO
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu osobního příplatku
ženého návrhu,
*01.02*
změnu osobního příplatku
ženého návrhu.

, ředitele Domova pro seniory Trutnov, dle předlo, ředitelky Mostu k životu Trutnov, dle předlo-
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RM_2021-325/8
Stanovisko ke změnám v Síti poskytovatelů sociálních služeb KHK
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyjádřením podpory návrhů změn v Síti poskytovatelů sociálních služeb Královéhradeckého kraje, které byly předloženy Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – organizační jednotkou
RIAPS Trutnov.
RM_2021-326/8
Vymezení nositele a území MAP rozvoje vzdělávání III
Rada města Trutnova
souhlasí,
*01.01*
aby Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice, byla
nositelem Místního akčního plánu III pro území ORP Trutnov a obce Čermná dle předloženého
návrhu.
RM_2021-327/8
Nominace zástupce ORP v Pracovní skupině Obce a města působící při Regionální konferenci KHK
Rada města Trutnova
nominuje
*01.01*
člena Pracovní skupiny Obce a města působící při Regionální stálé konferenci KHK místostarostu
Mgr. Tomáše Hendrycha.
RM_2021-328/8
Rezignace člena Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana
na členství v Komisi pro sport a využití sportovních zařízení ke dni
30.04.2021.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 01.05.2021 člena Komise pro sport a využití sportovních zařízení
.
RM_2021-329/8
Spolupráce při pořádání X. Her zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se spoluprací města Trutnova s Královéhradeckým krajem a podporou při pořádání X. Her zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2023.
RM_2021-330/8
Poděkování za reprezentaci sportovcům nominovaným na Sportovní ceny města Trutnova
v roce 2020
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
poděkování sportovcům nominovaným na Sportovní ceny města Trutnova za rok 2020, za jejich
dosažené výkony a reprezentaci města.

Stránka 12 z 13

pověřuje
*02.01*
místostarostu Mgr. Tomáše Hendrycha vyhotovením a zasláním poděkování nominovaným sportovcům.
RM_2021-331/8
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 03.05.2021 od 9:00 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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