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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2021-205/5 – Pohledávky příspěvkových a obchodních společností města Trutnova – posun
na 31.05.2021
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-332/9
Bulharská čp. 65 (zrušení výběrového řízení)
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení č. RM 2020-210/6 ze dne 23.03.2021, bod 03.01, kterým souhlasila se zveřejněním záměru a zrušuje tak výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 65 Bulharská
v Trutnově, umístěných v 1. a 2. NP o celkové výměře 113,40 m2 (v 1. NP: 1 prodejna 109,10 m2
a 2 výlohy o celkové výměře 2,00 m2, ve 2. NP: WC 1,20 m2 a umývárna 1,10 m2), se zveřejněním
od 16.04.2021 do 25.05.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 65 Bulharská v Trutnově, umístěných v 1. a 2. NP o celkové výměře 113,40 m2 (v 1. NP: 1 prodejna
109,10 m2 a 2 výlohy o celkové výměře 2,00 m2, ve 2. NP: WC 1,20 m2 a umývárna 1,10 m2), ze
stávajícího nájemce,
, IČ 74007921, na společnost SAM 73 APPAREL
s.r.o., IČ 27115411, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, s platností od 01.06.2021, za účelem provozování prodejny sportovního oblečení a obuvi pro volný čas. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-333/9
Dlouhá čp. 573
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 573 Dlouhá ul. v Trutnově 4, umístěné v 1. NP o celkové výměře 94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a sociální zařízení o celkové výměře
2,50 m2), společnosti MODERNÍ DŮM s. r. o., IČ 08502765, na dobu určitou dalších 5 let, za nájemné ve výši 72.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem zřízení kontaktního místa pro firemní prezentaci výrobků a poskytování souvisejících komplexních služeb spojených s výrobou garážových vrat, rolet a žaluzií.
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Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. V prostorách nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění
pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2021-334/9
Školní čp. 151 (Galerie draka)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku nebytových prostor v čp. 151 Školní ul. v Trutnově, umístěných v 1. PP a 1. NP o celkové
výměře 241,50 m2 (v 1. PP schodiště 10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC –
předsíň s úklidovou skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m2, místnost obsluhy 20,47 m2,
místnost živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu 53,79 m2, v 1. NP chodba 10,98 m2, hlavní
vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa východní 30,32 m2) spolku Trutnov – město draka z. s.,
IČ 26670003, na dobu určitou od 04.05.2021 do 04.05.2027 za účelem provozování Galerie draka.
Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí vypůjčitel.
bere na vědomí a schvaluje,
*02.01*
že za období od 01.01.2019 do 03.05.2021 nebude účtována náhrada za bezesmluvní užívání
spolku Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003, jedná se o nebytové prostory v čp. 151 Školní ul.
v Trutnově, umístěné v 1. PP a 1. NP o celkové výměře 241,50 m2 (v 1. PP schodiště 10,97 m2,
chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC – předsíň s úklidovou skříní 2,37 m2, prezentační
místnost 35,87 m2, místnost obsluhy 20,47 m2, místnost živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu
53,79 m2, v 1. NP chodba 10,98 m2, hlavní vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa východní
30,32 m2).
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-335/9
p. p. 86/14, p. p. 86/16, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 86/14 (cca 1 160,00 m2) a část p. p. 86/16 (cca
10,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-336/9
p. p. 1504, k. ú. Kohoutov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1504 (cca 2 360,00 m2) v k. ú. Kohoutov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr bude zaslán vlastníkovi sousední p. p. 1503.
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RM_2021-337/9
p. p. 2233/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2233/1 (pozemek pod opěrnou zdí – cca
380,00 m2) v k. ú. Trutnov Správě železnic, státní organizaci. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2021-338/9
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 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 465,00 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 bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou + 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_2021-339/9
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 220 437 na pronájem části p. p. 1501/4 (625,00 m2) v k. ú. Trutnov
uzavřené s
dohodou ke dni 30.06.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1501/4 (cca 710,00 m 2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
, z toho 15,00 m2 k umístění dvou kotců a 18,00 m2
k umístění kůlny (technické zázemí) za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 677,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-340/9
p. p. 959/1 a další, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města propachtovat p. p. 959/1 (5 059,00 m2), p. p. 2226/2 (2 019,00 m2),
p. p. 2237/1 (4 331,00 m2), p. p. 835 (3 584,00 m2) a část p. p. 1042 (15 310,00 m2) vše v k. ú.
Babí na dobu neurčitou
k zemědělské činnosti (p. p. 959/1 v k. ú. Babí), k sečení a pastvě za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok. Nájemce umožní přístup podél hřbitovní zdi
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zaměstnancům Lesů a parků Trutnov s.r.o., z důvodu údržby. Pozemek č. 2237/1 v k. ú. Babí nesmí být směrem od silnice oplocen.
RM_2021-341/9
p. p. 913/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 913/2 (cca 32,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou
za účelem rozšíření vjezdu (+ část pozemku
bude vyštěrkovaná) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-342/9
p. p. 199/2, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 018 017 na pronájem části p. p. 199/2 (240,00 m2) v k. ú. Libeč, uzavřené s
dohodou ke dni 30.06.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 199/2 (cca 330,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
určitou 5 let
, z toho 8,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši
2
2
10,00 Kč/m /rok a 322,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-343/9
st. p. 4872, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 4872 (cca 64,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky společnosti ZERO TRUTNOV I, s. r. o., k umístění prodejního stánku (potraviny) – podnikatelská činnost za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-344/9
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 58,00 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, výsadba stromů či parkování není povoleno.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-345/9
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí daru částí p. p. 1510/1, které byly odděleny GP 1418-291/2020 (není dosud zapsán
v katastru nemovitostí) a nově označeny jako p. p. 1510/46 (2 505,00 m2), p. p. 1510/47
(1 230,00 m2), p. p. 1510/48 (53,00 m2), p. p. 1510/49 (669,00 m2), p. p. 1510/50 (525,00 m2), p. p.
1510/51 (29,00 m2), p. p. 1510/52 (320,00 m2), p. p. 1510/53 (24,00 m2), p. p. 1510/54
(970,00 m2), p. p. 1510/55 (2 050,00 m2), p. p. 1510/56 (409,00 m2) a p. p. 1510/57 (36,00 m2) vše
v k. ú. Poříčí u Trutnova z majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným
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majetkem kraje pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, do vlastnictví města Trutnova, jako
pozemky pod chodníky ve vlastnictví města Trutnova a napojení na místní komunikace v majetku
města Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov,
*01.02*
schválit omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod
stavbou chodníků a místních komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
RM_2021-346/9
p. p. 378/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 378/4 (cca 4 613,00 m2) v k. ú. Trutnov
z důvodu rozporu s regulačním plánem a nedokončené technické infrastruktury.
RM_2021-347/9
p. p. 323, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 323 (765,00 m2) v k. ú. Voletiny
zemků.

k rozšíření vlastních po-

RM_2021-348/9
část st. p. 108, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí daru části st. p. 108 (cca 59,00 m2) v k. ú. Trutnov městem Trutnovem od Královéhradeckého kraje. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2021-349/9
p. p. 942/19, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 942/19 (72,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na město Trutnov od
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-350/9
část p. p. 299, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 299 (20,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za účelem
zřízení sjezdu z p. p. 298/2 v k. ú. Lhota u Trutnova za roční nájemné 300,00 Kč na dobu určitou
2 roky.
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RM_2021-351/9
část p. p. 648/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 648/1 (9 750,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let společnosti KRÁKORKA a.s., za účelem provozování kamenolomu tj. těžbě, popř. zpracování červeného pískovce
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok za stávajících podmínek nájemní smlouvy.
RM_2021-352/9
část p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (44,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
jako zahrádku za roční nájemné 300,00 Kč za stávajících podmínek nájemní smlouvy
a s tím, že se povoluje oplocení zahrádky.
RM_2021-353/9
část p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2656/27 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
k zajištění přístupu na vlastní nemovitost (schůdky) a k údržbě pozemku za roční nájemné
300,00 Kč.
RM_2021-354/9
část p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2013/8 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Společenství
vlastníků jednotek Švédská 463, 464 v Trutnově jako odstavnou plochu u domu za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-355/9
část p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 516/3 (cca 20,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou 5 let
za účelem umístění přístřešku pro auto za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-356/9
část p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2013/8 (164,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
k zahrádkářským účelům a k umístění kolny a pergoly za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok zahrádky
(146,00 m2) a ve výši 20,00 Kč/m2/rok za pozemek pod kolnou (9,00 m2) a pergolou (9,00 m2). Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů nejsou povoleny.
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RM_2021-357/9
p. p. 1837/44, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1837/44 (celkem cca 37,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
ke zřízení sjezdu (cca 7,00 m2) a k údržbě pozemku (cca 30,00 m2) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-358/9
p. p. 441/1, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. smlouvy pronajímatele: 270 097, č. smlouvy nájemce:
15015 ze dne 31.10.2008 ve znění dodatku č. 1 na pronájem p. p. 441/1 (116,00 m 2) v k. ú. Debrné, se společností Vodafone Czech Republic a. s., v předloženém znění.
RM_2021-359/9
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 55/1 (cca 1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
k zahrádkářským účelům a k umístění chatky.
RM_2021-360/9
p. p. 1041, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 270 105 na pronájem p. p. 1041 (3 162,00 m2) v k. ú. Debrné uzavřené s
z důvodu úmrtí nájemce.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-361/9
p. p. 1731 a p. p. 1802, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1731 a p. p. 1802 v k. ú. Libeč
v celkovém rozsahu cca 154,00 m2 s tím, že vedení bude uloženo mimo těleso komunikace. Křížení trasy s komunikací bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem). Cenu stanoví
vlastník na základě vlastního výpočtu nebo znaleckého posudku. Minimální cena za zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu bude činit 6.000,00 Kč, polovina bude pro Českou republiku –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a druhá polovina pro město Trutnov. V případě
ceny stanovené podle znaleckého posudku bude navýšena o znalečné. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-1190/23 z 15.12.2020.
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RM_2021-362/9
p. p. 451/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování elektrické přípojkové skříně na části p. p. 451/1 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 1,00 m2.
RM_2021-363/9
p. p. 2087/7 a p. p. 2090/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Protivítr – invest s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování horkovodu, splaškové a dešťové kanalizace na části p. p. 2087/7
a p. p. 2090/46 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 78,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-364/9
p. p. 1436/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení VN a trubky HDPE na části p. p. 1436/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 16,00 m2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-365/9
p. p. 227/5, k. ú. Volanov
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 a pilíře na části p. p. 227/5 v k. ú. Volanov
v celkovém rozsahu cca 124,00 m2 s tím, že kabel bude umístěn 1,00 m od kabelu veřejného
osvětlení. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-366/9
p. p.
a p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
a části
p. p.
(nově dle GP
p. p.
) v k. ú. Starý Rokytník, spočívajícího v právu uložení a provozování stožáru a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a umístění ochranného pásma v rozsahu stanoveném geometrickým plánem s
,
jakožto budoucími vlastníky p. p.
. Náklady spojené s převodem hradí povinný.
RM_2021-367/9
p. p. 2468/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
změnu trasy u věcného břemene ve prospěch společnosti „N_SYS s. r. o.“, spočívajícího v právu
uložení a provozování optického kabelu včetně chrániček na části p. p. 2468/1, p. p. 2343/2 a p. p.
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2468/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 125,00 m2 s tím, že uložení na části p. p. 2468/1
bude provedeno překopem a předláždění chodníku bude následně provedeno 1,00 m od výkopu
na každou stranu.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-368/9
Dlouhá čp. 645, č. b. 3
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 645, č. b. 3, 2. podlaží,
o vel. kk+1 (1. pokoj 28,07 m2, koupelna + WC 5,13 m2, předsíň 5,52 m2, balkón 7,20 m2 a sklep
2,34 m2), topení dálkové. Měsíční nájemné 2.703,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, regulace tepla, vodoměr TV a SV. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, výtah 40,00 Kč/osoba, osvětlení
50,00 Kč/osoba, úklid 90,00 Kč/byt, domovní odpad 45,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV
150,00 Kč/osoba, ohřev TV 300,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt 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.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-369/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2021 změna č. 2
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2021 změna č. 2.
RM_2021-370/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatky č. 1 ke Smlouvám o podnájmu prostor sloužících podnikání
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání NS 2201701,
*01.02*
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání NS 2201204.
RM_2021-371/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Montovaný kurt Ricochet Fibe a mixážní pult s příslušenstvím“,
likvidace
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
předložený návrh – likvidace vybraného movitého majetku – montovaný kurt Ricochet Fibe a mixážní pult s příslušenstvím v majetku MEBYS Trutnov s.r.o.
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RM_2021-372/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Úklid společných prostor městských bytových domů“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Úklid společných prostor městských bytových domů” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče ÚKLIDOVKA – TRUTNOV s.r.o.,
Praha, IČ 03577341, s nabídkovou cenou 75,00 Kč/b. j. bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, 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_2021-373/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy střech 2021” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy střech 2021”,
*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: Ing. Petr Gaisler,
a náhradníka
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
a náhradníka
, k provádění běžných úkonů
v předmětném výběrovém řízení, konkrétně 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 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*
Ing. Gaislera, 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_2021-374/9
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
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RM_2021-375/9
Aktualizace plánu reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
aktualizaci plánu reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2021 dle předloženého návrhu
v celkové výši 733.000,00 Kč.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-376/9
Návratná finanční výpomoc – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, IROP 47“ a způsob
jeho financování.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,
ve výši 9.710.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
RM_2021-377/9
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87,
Libeč, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména účast v okresním přeboru – fotbal, organizace soutěží, údržba a provoz areálu, praní dresů apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.945,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87,
Libeč, 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 2021,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.200,00 Kč pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 a výdajů spojených s pořádáním
4 turistických akcí "První jarní kilometry", "Za Trutnovským drakem", "Memoriál Miroslava Petiry",
"Červenokostelecká 100",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 11.000,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021,
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*05.01*
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 2021,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku "ABB Trutnovského půlmaratonu" v roce 2021,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 11.400,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a pořádáním sportovních
akcí v roce 2021,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a úpravou hrací plochy (zavlažování,
sekání apod.) a výdajů spojených s údržbou kabin a klubovny v roce 2021,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, v předloženém vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.700,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména
výdaje na elektrickou energii),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, v předloženém vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Systema Trutnov, z. s., IČ 04667000, U Kapličky 150,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Systema Trutnov, z. s., IČ 04667000, U Kapličky 150, Trutnov, v předloženém vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Systema Trutnov, z. s., IČ 04667000, U Kapličky 150,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada
výdajů spojených s pronájmem tělocvičny Vyšší odborné zdravotnické školy, Střední zdravotnické
školy Trutnov a Obchodní akademie, Trutnov a tělocvičny v ul. Horská 289, Trutnov, v roce 2021,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Systema Trutnov, z. s., IČ 04667000, U Kapličky 150, Trutnov, v předloženém vzoru,

Stránka 15 z 34

*12.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 5.000,00 Kč pro
,
IČ 04220544, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodního závodu "ENDURO TRUTNOV
TRAILS IIII" v roce 2021,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, IČ 04220544, Tichá 523, Trutnov, v předloženém
vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, Tichá 523, Trutnov, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů
spojených se startovným a dopravou na závody Světového a Evropského poháru, MČR, České
Enduro série a prestižních závodů v zahraničí v roce 2021,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, Tichá 523, Trutnov, v předloženém vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 15.000,00 Kč pro SK CYKLISTIKA Trutnov,
z. s., IČ 26574209, Ve Vilkách 142, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku cyklistického závodu
"KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON" v roce 2021,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK CYKLISTIKA Trutnov, z. s., IČ 26574209, Ve Vilkách 142, Trutnov,
v předloženém vzoru.
RM_2021-378/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 134.500,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále
Dvoračka – Babí v Trutnově v roce 2021,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 40.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s.,
IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 6. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car
Trutnovský půlmaraton" v roce 2021,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 139.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti, pořízením materiálu v roce 2021,
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*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 69.100,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, a to na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 a odst. 1.2. Dotace na
sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 29. ročníku republikového závodu ve sportovním skalním lezení mládeže "Čertova stěna 2021",
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 323.600,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2021,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 19.600,00 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 2021 (zejména tělocvičny
Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, multifunkční
hřiště v HSM, fotbalových hřišť ve Volanově a Bohuslavicích),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 85.900,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu (oddíl softballu,
rekreačních sportů, nohejbalu a tenisu) v roce 2021 (zejména cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovní výzbroje, platby rozhodčím apod.),
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 37.500,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového týmu žen v nejvyšší softbalové soutěži – extralize žen v roce 2021,
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 12.250,00 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 2021
(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),
*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
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úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v 2021 – "MČR v Team GYM" a "GPC V4
WOLD CUP 2021",
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 509.200,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2021,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí juniorských a seniorských reprezentantů sportovních oddílů – Sportovní gymnastika/Team Gym, Powerlifting SPARTAK Trutnov
(silový trojboj), HIGHLANDERS – Muaythai/MMA, na MČR, ME, MS či světových pohárech v roce
2021,
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 175.000,00 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 2021 (zejména Sportovní centrum SOKOLOVNA, posilovna "Mladé Buky", posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov a jiná zařízení),
*14.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 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 údržbou a provozem sportovního centra Sokolovna
v roce 2021 (zejména výdaje na revize hromosvodů a následné opravy, elektroopravy, údržbářské
a úklidové služby, výdaje na hygienu (covid) energie apod.),
*15.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v Trutnově v roce 2021 –
"VC Trutnova a soutěž pro postižené děti", "Trutnovský triatlon", "O pohár města Trutnova", "Mezinárodní vánoční turnaj dětí a mládeže v judu",
*16.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce ke 100. výročí volejbalu v Čechách
a s tím spojené slavnostního otevření nových antukových kurtů v Trutnově v roce 2021,
*17.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*18.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.145.200,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021,
*18.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*19.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 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
a
na MS juniorů ve sjezdu na divoké vodě v roce 2021 (zejména výdaje na přípravu a sportovní
vybavení),
*19.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*20.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 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 na vrcholových atletických akcích
,
,
a
v roce
2021,
*20.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 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 na vrcholových plaveckých akcích v roce 2021,
*21.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 528.347,00 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 Trutnově v roce
2021,
*22.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 476.467,00 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 tělocvičny oddílem basketbalu - mládež v Základní škole Komenského 399, Trutnov, v roce 2021,
*23.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*24.01*
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. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodních soutěží ve sportovních tancích "Czech Open Cup", "Trutnov Open" a "Krkonošský pohár" v roce 2021,
*24.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*25.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména
výdaje spojené s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, soustředění pro děti, juniory
a mládež, přípravou na soutěže apod.),
*25.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*26.01*
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 účastí tanečních párů na vrcholových
domácích a mezinárodních soutěžích v roce 2021,
*26.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*27.01*
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
2021 (zejména sály Vyšší odborné zdravotnické školy, Střední zdravotnické školy Trutnov a Obchodní akademie, Trutnov, a Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816),
*27.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*28.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť –
částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového hřiště a bezprostředně
přilehlých ploch v roce 2021 (zejména výdaje na úpravu sekáním, vyvláčení vč. prořezu, smyku
válcování, postřiku vertikutace, likvidace plevele, hnojení, drobné opravy a údržba zázemí, vodné
stočné, elektřina (vyjma výdajů na tvorbu plakátů na zápasy, účetní služby a praní dresů),
*28.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*29.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 8.700,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu v roce 2021,
*29.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*30.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 10. ročníku sportovní akce v karate "Velká cena města
Trutnova 2021",
*30.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*31.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména na pronájmy, úhradu
služeb, propagaci, tisk prop. materiálů, cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné, ubytování, dopravné, poplatky pro závodní činnost, nákup sportovních pomůcek, zařízení, údržba ploch
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sportovišť, vystoupení externích umělců, nákup cen, pořádáním táborů, soustředění, školení trenérů apod.),
*31.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*32.01*
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 2021,
*32.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*33.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.300,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce
2021 (zejména výdaje na startovné, soustředění, materiální zabezpečení apod.),
*33.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*34.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště v roce 2021 (zejména sekání, pískování, hnojení, čistění koberce od mechu, likvidace
plevele a drobné opravy kabin apod.),
*34.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*35.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 39.200,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména
výdajů na dopravu na utkání, cestovné, praní dresů, sítě na branky apod.),
*35.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*36.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na
údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého fotbalového
hřiště a okolí, údržbou objektu šaten (drobné opravy) a závlahového systému (servis, náhradní
díly), údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů na pohonné hmoty,
energie (voda, elektřina, plyn) v roce 2021,
*36.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101,
Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*37.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 11.600,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021
(zejména výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna, startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, praní dresů, přestupy apod.),
*37.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101,
Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*38.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 78.200,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600,
Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 a odst. 1.2. Dotace na
sportovní akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, vánoční
a velikonoční turnaje, mezinárodní turnaj s oddílem s Berlína) v roce 2021,
*38.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*39.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.768,00 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 2021,
*39.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*40.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s.,
IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021,
*40.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*41.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 260.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
26.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozem klubovny v lesoparku na Paradráze v Trutnově (zejména výdaje na vodné, elektřinu, pojistné, fekální vůz, úklid), výdaje na mzdové
náklady správce a výdaje spojené s pořízením vnitřního vybavení (truhlářské práce, sporák, vybavení kuchyně, úklidové a hygienické prostředky, zrcadla) v roce 2021,
*41.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*42.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
16.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou sportoviště "VLČKA BIKEPARK"
v roce 2021 (zejména výdaje na inovaci, repase, opravy, rekultivaci, pronájem strojů, nákup materiálu, pohonné hmoty do strojů, spojovací materiál, stavební materiál apod. a výdajů na DPP
a DPČ pro osoby zajišťující údržbu sportoviště),
*42.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*43.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 04.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním a správou volejbalových
kurtů v Trutnově v roce 2021 (výdaje na energie, drobné opravy, údržba, výdaje na mzdové výdaje
– DPP),
*43.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*44.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze

Stránka 22 z 34

dne 04.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním a správou loděnice
v Trutnově v roce 2021 (výdaje na energie, drobné opravy, údržba a mzdové výdaje – DPP),
*44.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*45.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 04.02.2021, tj. – částečný doplatek výdajů spojených s přípravou sportovní akce "Krkonošská 70" v roce 2021 (zejména výdaje na spotřební matriál, náklady na "COVID" a výdaje na DPP),
*45.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-379/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s.,
IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a provozem vnitřního sportoviště v roce
2021 (zejména výdaje na opravu omítek a podlahové krytiny, malba, výměna zámků, klik, dveří,
osvětlení, zásuvek, vypínačů, žaluzií a údržba umělého ledu), včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s.,
IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportoviště na adrese
Polská 431, Trutnov, v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 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
pro postup
a zařazení do juniorské reprezentačního družstva ve sjezdu na divoké vodě v roce 2021 (zejména
výdaje na přípravu a sportovní vybavení), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-380/9
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021 (zejména pořádání koncertů, pronájem
zkušebny, propagace, nahrávky koncertů, fotodokumentace, cestovní výlohy, opravy, údržba hudebních nástrojů, pořízení úborů a notového materiálu, poplatky OSA, doplňky pro zkvalitnění hudební činnosti apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380,
Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru v roce 2021 (zejména výdaje na
cestovné, honoráře, výdaje na nákup notového a kancelářského materiálu, OSA, nákup a opravy
nástrojů, poplatky bance apod.),
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380, Mánesova 370,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací –
částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména výdaje na zhotovení fotografií do map a na výstavy, účastnické poplatky a poštovné při zasílání map, cestovné, výdaje na
přípravu podkladů pro almanach trutnovských fotografů apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov,
IČ 67443087, Na Svobodě 120, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021
(zejména provoz, údržba pronajatých prostor "Spolkovna" apod.) a výdajů spojených se zajištěním
výtvarných výstav a prohlubováním česko-polské spolupráce apod. v roce 2021,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov, IČ 67443087, Na Svobodě 120, Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro
, bytem
, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada
výdajů na odměny pro vystavovatele v Galerii Hippo v roce 2021,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, v předloženém
vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Musica Antiqua Trutnov, z. s., IČ 60150572,
Vlčice 247, 542 41 Vlčice u Trutnova, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost
kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021 (zejména
výdaje na pronájem zkušebny, propagaci, plakáty, pozvánky, provoz internetových stránek, nahrávky koncertů, fotodokumentace, cestovní výlohy, opravy, údržbu hudebních nástrojů, pořízení
úboru pro vystupování, notového materiálu, poplatky OSA, pořizování různých doplňků pro zkvalitnění hudební činnosti apod.),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Musica Antiqua Trutnov, z. s., IČ 60150572, Vlčice 247, 542 41 Vlčice
u Trutnova, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro
, IČ 87211165, Mladé Buky 493,542 23
Mladé Buky a
, IČ 76542858, Mladobucká 158, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii
KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených
s propagací a provozem internetového projektu "www.staretrutnovsko.cz" v roce 2021,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, IČ 87211165, Mladé Buky 493,542 23 Mladé Buky
a
, IČ 76542858, Mladobucká 158, 541 02 Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Klub bratří Čapků, z. s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s činností klubu bratří Čapků v roce 2021 – zejména kulturní a společenské akce (přednášky, prezentace, divadelní a dramatické představení, pronájem, propagační materiály, doprava apod.),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub bratří Čapků, z. s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, v předloženém vzoru,
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*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Ďyvadlo Neklid, z. s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem a s ním spojené služby v divadelní zkušebně v "Národním
domě" v Trutnově pro divadelní činnost spolku v roce 2021,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ďyvadlo Neklid, z. s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, v předloženém vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro
, bytem
,
,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "Trutnovského varhanního festivalu" v roce 2021,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
,
, v předloženém
vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro
, bytem
,
,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním festivalu "Trutnovský advent" v roce 2021,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, v předloženém
vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro
, bytem
, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním celorepublikového sjezdu "Sběratelů a přátel exlibris" v roce 2021,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, v předloženém vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro JOPO Relax, s. r. o.,
IČ 05698782, čp. 41, Vlčice, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11. ročníku hudebního festivalu "Dolce Fest 2021"
(zejména výdaje na hudební produkci, zvukaře, propagace, doprovodný program apod.),
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro JOPO Relax, s. r. o., IČ 05698782, čp. 41, Vlčice, v předloženém vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Trutnovská alternativní scéna, z. s., IČ 08298483, Jana
Roháče z Dubé 444, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
úhrada výdajů spojených s pořádáním 20. ročníku "Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2021" v roce 2021 (zejména výdaje na ozvučení, odměny kapelám, cestovné, propagace apod.),
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnovskou alternativní scénu, z. s., IČ 08298483, Jana Roháče
z Dubé 444, Trutnov, v předloženém vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro TrutnoForte, z.s., IČ 06654606, Jiřího Wolkera 117,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním cyklu kulturních akcí – koncertů (zejména výdaje na propagaci, úhradu
smluv umělcům, výdajů spojených s chodem organizace apod., vyjma výdajů na pořízení technického vybavení organizace) v roce 2021,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TrutnoForte, z. s., IČ 06654606, Jiřího Wolkera 117, Trutnov, v předloženém vzoru,
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*16.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, bytem
,
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudební akce "TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK" v roce 2021,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
bytem
, v předloženém vzoru,
*17.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro
, bytem
, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním hudební akce "MONSTER OF METAL AND HARDCORE XVI." v roce 2021 (zejména
ozvučení, osvětlení, tisk plakátů, propagace, ubytování účinkujících, doprava, honoráře, pořízení
filmové dokumentace apod.),
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, v předloženém vzoru.
RM_2021-381/9
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací –
částečná úhrada výdajů spojených s činnostní tkalcovského muzea a prezentací tradičních řemesel Trutnovska v roce 2021 (zejména výuka řemesel, realizace vzdělávacích programů a seminářů
pro veřejnost, tradiční akce v muzeu, výdaje spojené s provozem, propagací a marketingem muzea, letáky, info panely, cedule, honoráře pro lektory a účinkující, materiál pro tvoření, ubytování
apod.) v roce 2021,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou mládež – "Přehlídka začínajících tanečníků Trutnov", "Trutnovská Taneční Akademie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční přehlídka BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé
v roce 2021 (zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy, květiny, ubytování hostů,
ceny, vybavení akce apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 65.000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 11. ročníku tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2021" na
téma "CESTA DO FANTAZIE" (zejména výdaje na nájemné, propagaci, lektorné, výtvarný materiál
apod.),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním celoročních akcí spolku, a to akcí na téma "Oživlé legendy", "Poznávací hra o mince", "Co vydaly hlubiny země" a další v roce 2021 (zejména výdaje
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na kostýmy, kulisy, účinkující, grafické práce, propagace, letáky, bannery, návrhy mincí, ražba, 3D
model, distribuce, noviny – grafika, tisk apod.),
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171,
Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku hudebního festivalu "OTEVŘENÉ
HOSPODY TRUTNOV" v roce 2021 (pronájem stanů, techniky, honoráře kapel, OSA, propagační
materiály, grafické práce, ubytovaní apod.),
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených celoročním provozem dětského regionálního zpravodajství "TV RÝBRCOUL" v roce 2021 (zejména honoráře lektorům, cestovné, nákup techniky, propagace),
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 273.000,00 Kč pro Alternativa pro
kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 31.03.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 23. ročníku
mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména výdaje na cestovné, ubytování, technické
zajištění, PR, překlady, promotion, grafika, srážková daň, internet, web, OSA, propagace, doprava,
ozvučení, ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů – srážková daň a výdajů na dohody (DPČ, DPP) pořadatelům, na zajištění akcí, administrativa apod.),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125,
Trutnov, v předloženém vzoru.
RM_2021-382/9
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – TŠ Bonifác, z. s.
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro TŠ Bonifác, z. s., IČ 26638347, Cesta Osvobození 712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním prázdninového hudebně zábavného
a vzdělávacího campu pro pěvecky nadané děti a mládež „ČESKO ZPÍVÁ CAMP 2021“ v roce
2021 (zejména výdaje na ubytování, propagace, honoráře pro lektory, doplňkové programy, weby,
internet, pronájem, hudební aranže, technické zajištění, zvuk, materiál, vstupné, přeprava apod.),
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-383/9
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec,
IČ 00188557, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s vydáním vlastivědného sborníku "Rodným krajem" v roce 2021,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec, IČ 00188557,
Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce 2021 (výdaje spojené
s natočením klubových akcí a vydáním DVD),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s., IČ 26560895, Úpická 146,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov,
IČ 60153130, Sokolovská 284, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním týdenního edukačně preventivního pobytu pro diabetiky v roce 2021,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov, IČ 60153130, Sokolovská 284, Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Národní 199,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména výdaje na tematické zájezdy, fotomateriál do kroniky, drobné výdaje na provoz klubu, dárky k životním výročím členů apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Národní 199, Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro ZO ČSOP Berušky, IČ 70980292, Za Komínem 560,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním letního přírodovědného tábora "Protěž" v roce 2021 (zejména výdaje na dopravu, vstupné apod.),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ZO ČSOP Berušky, IČ 70980292, Za Komínem 560, Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Ostrov přírody, z. s., IČ 09839607, Maxima
Gorkého 270, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
úhrada výdajů spojených s pořádáním příměstských táborů v roce 2021 (zejména výdaje na pořízení pomůcek pro děti – mini buzol, lup, skicáků, křesadel, kříd apod.),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ostrov přírody, z. s., IČ 09839607, Maxima Gorkého 270, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Přátelé Starého Rokytníku, z. s., IČ 07813660, Osiková 401, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s vypracováním detailního projektu rekonstrukce stropu a krovu kostela
sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku v roce 2021,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé Starého Rokytníku, z. s., IČ 07813660, Osiková 401, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro ČESKÝ SPOLEK STARÝ ROKYTNÍK, z. s.,
IČ 08521069, Starý Rokytník 192, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů na právní a projektovou dokumentaci ke klubovně na
fotbalovém hřišti ve Starém Rokytníku v roce 2021 a výdaje spojených se správou, údržbou a pořízením vybavením nohejbalového hřiště (úprava povrchu, nákup sportovních náčiní a pomůcek
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apod.) a pořádáním veřejných akcí (pálení čarodějnic, dětský den, ukončení prázdnin, Mikulášská
besídka, rozsvícení vánočního stromu, brigády apod.) v roce 2021,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ČESKÝ SPOLEK STARÝ ROKYTNÍK, z. s., IČ 08521069, Starý Rokytník 192, Trutnov, v předloženém vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Burkersdorf 1745, z. s., IČ 07109199, Na Spáleném 44, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-historické vzpomínkové akce
spojené s bitevní ukázkou vojenským polním ležením, pochodem historických vojsk městem a položením věnců k pamětnímu kříži bitvy u příležitosti 276. výročí "Bitvy u Žďáru 1745" v roce 2021
(zejména výdaje na honoráře účinkujícím historické jednotky, pyrotechnické efekty, doprava historických jednotek apod.),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Burkersdorf 1745, z. s., IČ 07109199, Na Spáleném 44, Studenec,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-384/9
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro
, IČ 02733692, Batňovice 101,
542 37 Batňovice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 1. ročníku "Dřevosochařského sympozia" – umělecká
řezbářská tvorba motorovou pilou a dláty, dřevosochání – jarmark a ukázky lidových řemesel 2021
v Muzeu Chalupění Radeč (zejména výdaje na nákup materiálu pro řezbáře, propagace, reklama,
honoráře umělcům apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním Majálesu Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na hudební doprovod apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Přátelé dobrého vína, z. s.,IČ 22724818, Žižkova 532,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Trutnovské vinařské slavnosti" v roce 2021 (zejména
výdaje na postavení stanů a pódia pro hudbu apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-385/9
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Bezpečně na silnicích, o. p. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Bezpečně na silnicích, o. p. s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01, Liberec 2, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s vytvořením informačních materiálů, tiskem cyklomap a pořízením reflexních předmětů v rámci akce "Na kole jen s přilbou" v roce 2021, včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
nesouhlasí
*02.01*
s převzetím záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou“ pro rok 2021 pořádaný neziskovou organizací Bezpečně na silnicích, o. p. s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01, Liberec 2.
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RM_2021-386/9
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898,
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s propagací „Krkonošských cyklobusů“ v roce 2021
(zejména výdaje na marketingovou podporu provozu cyklobusů {online prostředí}, označení zastávek jízdními řády {plechové tabule}, zahájení cyklodopravy v Krkonoších, nákup fotografií s cyklistickou tématikou, outdoor reklama v autobusech apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1,
543 01 Vrchlabí, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 248.103,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s.,
IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2021 (zejména úhrada
nájemného v měsících leden až prosinec 2021, pronájem kuchyňské linky, výdaje na drobné opravy a údržbu prostor, vedení účetnictví, úklid a úklidové prostředky a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na vyrábění} apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ
RM_2021-387/9
Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Dráček v ul. Žižkova 465
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti do grantového řízení „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ na kompletní rekonstrukci dětského hřiště u MŠ Dráček v ulici Žižkova 465,
*01.02*
schválit zařazení akce do plánu rozpočtu města na rok 2021 a vyčlenit finanční prostředky ve výši
1,5 mil. Kč na předfinancování akce v případě schválení žádosti.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího odd. investic, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti o dotaci na Nadaci ČEZ.
RM_2021-388/9
VZ "Parkovací stání v ulici Sportovní, Trutnov - Poříčí" – schválení výsledku výběrového
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Parkovací stání v ulici Sportovní, Trutnov Poříčí“, konkrétně účastníka REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město,
541 02 Trutnov, IČ 64824781, systémové číslo VZ: P21V00000011, nabídková cena
1.151.420,81 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 64824781,
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2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov,
IČ 64255352.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotných smluv, zejména tedy oznámení o výběru dodavatelů a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Jelínka, zástupce 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, vyjma samotných smluv.
RM_2021-389/9
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na obnovu školní chaty Bažina po požáru, Pec pod
Sněžkou" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu
školní chaty Bažina po požáru, Pec pod Sněžkou“, systémové č. VZ: P21V00000021, konkrétně
účastníka
, Polská 221, 541 01 Trutnov, IČ 11606860, nabídková cena
915.970,00 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce 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*
Ing. Jelínka, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele.
RM_2021-390/9
VZ "Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032"
– schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032“, systémové č. VZ: P21V00000019, konkrétně účastníka
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov,
IČ 64255352, nabídková cena 3.505.740,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov,
IČ 64255352,
2. Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 27488055,
3. 3K stavby s.r.o., 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
4. INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov-Poříčí, IČ 27511677.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; nejdříve však po schválení rozpočtové změny Zastupitelstvem města Trutnova
v květnu 2021. Toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotných smluv, zejména tedy oznámení o výběru dodavatelů a rozhodnutí o námitkách,
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*02.02*
Ing. Jelínka, zástupce 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, vyjma samotných smluv.
RM_2021-391/9
VZ "TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „TDS a koordinátor BOZP
na akci Rekonstrukce Kina Vesmír“, systémové č. VZ: P21V00000038,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Jelínek, Ing. Petra Holubová
a Mgr. Petra Synková,
*01.04*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Ing. David Jelínek, Ing. Petra Holubová a 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_2021-392/9
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MKČR a města v r. 2021
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí
dotace z rozpočtu města v roce 2021 následovně: Na akci celkové obnovy fasády domu Bulharská
čp. 61 ve vlastnictví (SJM)
bude přidělena dotace
MKČR ve výši 640.000,00 Kč a dotace z rozpočtu města ve výši 151.000,00 Kč.
RM_2021-393/9
Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit pořízení „Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“ zkráceným postupem dle
předloženého návrhu,
*01.02*
schválit určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 1
regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“,
*01.03*
podmínit pořízení „Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“ částečnou úhradou nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po
jeho změně ze strany žadatelů.
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RM_2021-394/9
Dohoda o ukončení smlouvy o poradenské a konzultační činnosti
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o poradenské a konzultační činnosti uzavřené mezi městem Trutnovem
a
Horní Branná 25, IČ 62307443, dohodou ke dni
31.05.2021.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním uzavření dohody o ukončení smlouvy
o poradenské a konzultační činnosti uzavřené mezi městem Trutnovem a

RM_2021-395/9
Dohoda o ukončení smlouvy a uzavření nové smlouvy o dílo na servis výtahu a imobilní
plošiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o dílo na servis výtahu a imobilní plošiny uzavřené mezi městem Trutnovem
a
, Říční 992, 541 01 Trutnov, IČ 42933901, dohodou,
*01.02*
uzavření smlouvy o dílo na servis výtahu a imobilní plošiny se společností Výtahy VROM s.r.o., se
sídlem Nad Kaplí 179, Voletiny, 541 01 Trutnov, IČ 10719831, za stejných podmínek, jaké byly
uzavřeny s
.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním uzavření dohody o ukončení smlouvy
a uzavření nové smlouvy o dílo na servis výtahu a imobilní plošiny.
RM_2021-396/9
Zakázka malého rozsahu „Roznos zpravodaje Radniční listy města Trutnova“ – výsledek
poptávkového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu „Roznos zpravodaje Radniční
listy“, kterou je nabídka uchazeče č. 1 – Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1, IČ 47114983, cena 20.024,40 Kč bez DPH za roznos jednoho čísla Radničních listů.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy s vybranou společností.
RM_2021-397/9
Smlouva o provedení testování zaměstnanců
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o testování zaměstnanců MěÚ Trutnov společností Vividus East s.r.o., se sídlem
Spojených národů 857, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 06774857, které bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy s vybranou společností.
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RM_2021-398/9
Znak města Trutnova a záštita starosty města
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova a záštity starosty města na realizaci a prezentaci akce „Olfin Car
Trutnovský půlmaraton“.
RM_2021-399/9
Úplata v městských jeslích
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s řešením úplaty v Městských jeslích Trutnov za měsíce březen a duben 2021 dle předloženého
návrhu.
RM_2021-400/9
Ukončení dohody o spolupráci
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení Dohody o spolupráci města Trutnova se společností ZAMPI, s.r.o., ke dni 10.05.2021.
RM_2021-401/9
Upravené stanovy Společnosti Horní Labe, a. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit upravené znění stanov Společnosti Horní Labe, a. s., IČ 46506306, Starý Rokytník 226,
Trutnov, dle předloženého návrhu.
RM_2021-402/9
Upravená společenská smlouva společnosti Transport Trutnov, s. r. o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit upravené znění společenské smlouvy společnosti Transport Trutnov, s. r. o., IČ 62063588,
V Aleji 131, Trutnov, dle předloženého návrhu.
RM_2021-403/9
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 17.05.2021 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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