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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-404/10
Malé náměstí čp. 38
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 38 Malé náměstí,
umístěné v I. NP o celkové výměře 177,00 m2 (prodejna 60,80 m2, zádveří 13,90 m2, 4 výlohy
4,00 m2, kancelář 4,70 m2, 3 sklady 61,70 m2, chodba 17,60 m2, šatna 7,80 m2, chodba před šatnou 3,10 m2, soc. zařízení 2,40 m2, WC 1,00 m2)
, IČ 87981670, na
dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
zřízení nestátního zdravotnického zařízení. 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_2021-405/10
Vlčická ul., st. p. 600 (polovina dvougaráže)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor – garáž bez čp./č. e., na stavební parcele č. 600 v k. ú. Horní Staré Město, v ul. Vlčická, umístěný v pravé polovině dvougaráže, o výměře 15,40 m2,
, Vlčice 201, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem využití jako garáž a uskladnění ovoce.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2021-406/10
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem nájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově (prostor vpravo při hlavním vstupu do budovy), umístěných
v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna o výměře 36,74 m2 a výlohy o výměře 2,04 m2), ze
stávajícího nájemce, společnosti NATIVE CZ s. r. o., IČ 25387383, na společnost pánská móda
FR s. r. o., IČ 09997971. Nový nájemce vstupuje do smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou s původním nájemcem při respektování celého obsahu nájemní smlouvy.
RM_2021-407/10
Krakonošovo nám. čp. 22 (umístění inter. zař.)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu
čp. 22 Krakonošovo nám. společnosti HD internet s.r.o., IČ 04607821, na dobu určitou dalších
5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění internetové
antény pro vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho směřování na
jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je
platná revizní zpráva, která garantuje bezpečné připojení a provozování zařízení ve vztahu ke společným prostorám domu.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-408/10
Barvířská čp. 24
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na 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 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) s
, IČ 11116030 a společností Compel s. r. o., IČ 25946013, na dobu určitou dalších 5 let,
za nájemné ve výši 146.480,00 Kč/rok, 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2021-409/10
Kaple Panny Marie Lurdské v Rubínovicích (výpůjčka)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku 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_2021-410/10
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 20.05.2021 do 30.06.2021. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-411/10
p. p. 992, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 992 (117,00 m 2) v k. ú. Lhota u Trutnova Českému
rybářskému svazu, z. s., místní organizace Trutnov, jako pozemek pod mostem a lávkou. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-412/10
p. p. 273/187, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 273/187 (186,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-413/10
p. p. 2774/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2774/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ABLE
mateřská škola a znalecká a realitní a.s., k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-414/10
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (rozšíření vjezdu na vlastní pozemky). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení na části p. p.
(cca 15,00 m 2)
v k. ú. Trutnov. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí povinný.
RM_2021-415/10
p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 711/1
(cca 1 500,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s
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 1 300,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 hrubá stavba rodinného domu (dokončené první nadzemní podlaží, vč. železobetonového věnce) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
 kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou + DPH,
 v případě nedodržení termínu dokončení hrubé 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 dokončení hrubé stavby,
 v případě nedokončení hrubé 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.
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RM_2021-416/10
p. p. 37/1, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení výpůjčky k části p. p. 37/1 (71,00 m2) v k. ú. Volanov se spolkem FK Sokol Volanov,
z. s., dohodou k 30.06.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 37/1 (cca 71,00 m2) a část p. p. 701/1
(31,00 m2) obě v k. ú. Volanov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-417/10
p. p. 2591, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2591 (407,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
určitou 1 rok
za účelem zpevnění části komunikace za nájemné ve výši
2
2,00 Kč/m /rok s tím, že bude umožněn přístup na přilehlé pozemky.
RM_2021-418/10
p. p. 519/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 519/4 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
za účelem zřízení sjezdu za nájemné
ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-419/10
p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 3180 (cca 36,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 3 roky
s využitím jako manipulační plocha po dobu rekonstrukce
budovy na st. p. 196 v k. ú. Trutnov za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-420/10
p. p. 602/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 602/46 (cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
za účelem zpevnění přístupu k domu čp. 273 bez možnosti
parkování za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2021-421/10
p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 3180 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 31.12.2024
s využitím jako manipulační plocha za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-422/10
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/442 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let společnosti VacAde, s. r. o., za účelem zřízení dvou sjezdů za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-423/10
p. p. 581, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 581 (cca 25,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
(každému v rozsahu 1/3) za kupní cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (přístup a oprava opěrné zdi). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-424/10
p. p. 2285/4 a 1070/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM č. 2020-85/3 (bezúplatný převod p. p. 2285/3 a části p. p. 1070/4
v k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města
Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb.) nebylo realizováno z důvodu na straně SPU.
RM_2021-425/10
p. p. 1110/7, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM č. 2019-183/5 (bezúplatný převod p. p. 1110/7, pozemek pod komunikací, k. ú. Debrné, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku
města dle zákona č. 503/2012 Sb.) nebylo realizováno z důvodu na straně SPU.
RM_2021-426/10
p. p. 1104, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1104 (2 290,00 m2) v k. ú. Libeč spol. Český fond nemovitostí, s.r.o.
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RM_2021-427/10
p. p. 1307/1, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1307/1 (cca 600,00 m2) v k. ú. Voletiny

.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-428/10
p. p. 189/28, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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, 4,00 m2 k umístění přístřeš2
ku 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
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části p. p.
189/28 (cca 443,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v termínu od 01.03.2021 do 31.05.2021 po zaokrouhlení ve výši 397,00 Kč a odstraněna plechová garáž. Jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů není povolena.
RM_2021-429/10
st. p. 114, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(GYROS & KEBAB GRILL), k umístění reklamního stojanu typu „A“ (cca 1,00 m2) a stupínku (cca
2,00 m2) před obchodem na dobu určitou, a to od 26.05.2021 do 31.10.2021 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání
části st. p. 114 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí v termínu od 13.05.2021 do
25.05.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-430/10
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého,
k vystavení zboží před obchodem (KVĚTINKA), na dobu určitou, a to od 01.06.2021 do 31.05.2022
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-431/10
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1515/12 (cca 7,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. M. Gorkého, společnosti Simply Name s. r. o., na dobu určitou,a to od 30.05.2021 do 31.10.2021 k umístění šesti kulatých stolků
s deseti židlemi a jedné lavice za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
bere na vědomí
*02.01*
prominutí úhrady nájemného ve výši 448,00 Kč za období od 30.05.2021 do 30.06.2021, společnosti Simply Name s. r. o., dle usnesení RM č. 2021-113/3 ze dne 08.02.2021.
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RM_2021-432/10
p. p. 2090/26, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 019 055 na pronájem části p. p. 2090/26 (cca 4,00 m 2) v k. ú. Trutnov, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek J. R. z Dubé 444-446, Trutnov, dohodou ke dni
31.05.2021.
RM_2021-433/10
p. p. 1237/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o podnájmu části p. p. 1237/1 (cca 233,00 m2), části p. p. 1237/2 (cca
28,00 m2), části p. p. 1241 (cca 56,00 m2), části p. p. 1244 (cca 2,00 m2), části p. p. 1250 (cca
28,00 m2), části p. p. 1310 (cca 2,00 m2) a části p. p. 1322/4 (cca 101,00 m2) vše v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené se společností FARMERS spol. s r. o., dohodou ke dni 31.05.2021.
bere na vědomí
*02.01*
ukončení smlouvy o podnájmu části p. p. 531/1 (335,00 m2) v k. ú. Babí (původně p. p. 2861)
a části p. p. 1313/1 (cca 140,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice, uzavřené se společností FARMERS
spol. s r. o., k 31.12.2020.
RM_2021-434/10
p. p. 2569 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova;
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2569 (cca 5,00 m2), části p. p. 2571 (cca 5,00 m2) a části p. p. 815/1 (cca
5,00 m2) vše v k. ú. Trutnov společnosti Alza.cz a. s., k umístění zařízení na výdej zboží AlzaBox.
RM_2021-435/10
p. p. 2090/7 a p. p. 2081/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2090/7 (cca 5,00 m2) a části p. p. 2081/2 (cca 5,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Alza.cz a. s., k umístění zařízení na výdej zboží Alzabox.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-436/10
p. p. 2744/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2744/1 (cca 68,00 m2), části p. p. 2743/1 (cca 18,00 m2), části p. p. 2843/3 (cca
30,00 m2) a části p. p. 2843/1 (cca 16,00 m2) vše v k. ú. Trutnov, ul. Lnářská, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení (čištění a nátěr fasády domu čp. 597598) na dobu určitou, a to od 18.05.2021 do 30.07.2021.
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RM_2021-437/10
p. p. 519/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 236/161 v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního
přípojky, splaškové kanalizace a plynovodní přípojky na části p. p. 519/4 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 23,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-438/10
p. p. 2891 a p. p. 2142/14, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 05B 074 se společností Aquarius Company, s. r. o., dohodou z důvodu, že stavba nezasahuje na pozemky ve vlastnictví města Trutnova.
RM_2021-439/10
p. p. 159/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 159/1 (cca 6,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s
za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně k zřízení sjezdu z p. p. 159/22 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku žadatele na komunikaci Benešova (p. p. 159/1 v k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva.
RM_2021-440/10
p. p. 2242/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup plynárenského zařízení na části p. p. 2242/1, p. p. 237/31, p. 237/51, p. p. 237/52,
p. p. 217/5 a p. p. 237/50 v k. ú. Trutnov od společnosti GasNet, s. r. o., za kupní cenu 1.000,00 Kč
+ DPH s tím, že bude před převodem vlastnictví na město Trutnov od distribuční soustavy odpojeno a odplyněno na náklady prodávajícího.
RM_2021-441/10
p. p. 217/5 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 217/5, p. p. 237/31, p. p. 237/50,
p. p. 237/51, p. p. 237/52, p. p. 242/1 a p. p. 2242/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
915,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH a za strpění starého plynovodu 10.000,00 Kč
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2021-442/10
p. p. 1404/38, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Dohody o provádění geologických prací na p. p. 1404/38 v k. ú. Poříčí u Trutnova (umístění 2 ks monitorovacích a sanačních vrtů – sanace staré ekologické zátěže) se společností PRATR a.s., dle předloženého návrhu.
RM_2021-443/10
Smlouva o předání stavebních objektů ke stavbě „I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce
ul. Pražská a Na Struze"
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Smlouvy o předání stavebních objektů ke stavbě „I/16 Trutnov OK a přechody
pro chodce ul. Pražská a Na Struze“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-444/10
Žádost o povolení umístění korespondenční adresy společnosti BIKE TEAM BESKYDY z.s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
umístění sídla společnosti BIKE TEAM BESKYDY z.s., se sídlem nám. Míru 6, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, na adresu
, kde majitelem společnosti je pan
,
bytem
.
RM_2021-445/10
Dlouhá čp. 646 (odepsání zbývající části pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 101.566,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Dlouhá 646, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do
oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
*01.02*
schválit odepsání pohledávky:
 ve výši 101.566,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Dlouhá 646, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do
oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
RM_2021-446/10
Tichá čp. 529 (odepsání nevymahatelné pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky ve výši 3.152,00 Kč předpisy za období 11/2020-12/2020 za byt Tichá čp. 529,
Trutnov 2, po
.
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schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky ve výši 3.152,00 Kč předpisy za období 11/2020-12/2020 za byt Tichá
čp. 529, Trutnov 2, po
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-447/10
ČEZ Distribuce, SoSB číslo Z_S14_12_8120079499, Trutnov, přeložka Na Struze, Nová lávka
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu číslo Z_S14_12_8120079499 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku města, zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, na realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Termín: 18.06.2021
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-448/10
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2.
RM_2021-449/10
Hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2021
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 31.03.2021.
RM_2021-450/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov pod hradem Žampach, IČ 00854271, Žampach
čp. 1, 564 01 Žamberk, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s ubytováním občana města
Trutnova
v roce 2021 (zejména výdaje na úhradu energií v Domově
spojené s poskytováním celoroční péče),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pod hradem Žampach, IČ 00854271, Žampach čp. 1, 564 01
Žamberk, v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Život Hradec Králové, o. p. s., IČ 02498251, třída Edvarda Beneše 1747/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada
výdajů spojených s poskytováním tísňové péče v roce 2021 (úhrada výdajů na osobní náklady
včetně odvodů pohotovostních řidičů poskytující pomoc v tísni),
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Život Hradec Králové, o. p. s., IČ 02498251, třída Edvarda
Beneše 1747/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí,
IČ 43464343, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním terénní preventivní sociální služby rané péče v roce 2021,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, IČ 43464343, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o. p. s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností centra – regionálního pracoviště
Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na kancelářské potřeby, kompenzační pomůcky, telefon,
internet, DHIM, nájem a služby k nájmu),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, v předloženém vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek, IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se činností pracoviště SONS ČR Trutnov (zejména nákup materiálu, kancelářských potřeb, cestovné, spoje, nájem a služby z nájmu, ekonomické služby, ostatní
služby a mzdové náklady) a výdajů potřebných pro zajištění činnosti a návazných služeb pro zrakově postižené občany města Trutnova v roce 2021,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním rehabilitačních, zdravotních a odlehčovacích pobytů pro pacienty s rozstroušenou sklerózou ve středisku Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem v roce 2021 (zejména výdaje na energie, služby, mzdové výdaje),
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro
registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním
základních služeb rané péče – program podpory vývoje dítěte s postižením a provozních výdajů
spojených s poskytováním služby v roce 2021 (zejména výdaje na kancelářské potřeby, pomůcky
pro podporu psychomotorického vývoje dítěte s postižením, drobný hmotný a drobný nehmotný
majetek, nájemné, vzdělávání týmu, právní a ekonomické služby, telefony, internet, poštovné),
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, Liberec IIIJeřáb, 460 07 Liberec, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro PFERDA, z. ú., IČ 26657431, Panská 79, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
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poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním terénní sociální služby – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním terénní sociální služby – podpora
samostatného bydlení "Takový normální život" v roce 2021 (zejména mzdové výdaje),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro PFERDA, z. ú., IČ 26657431, Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, v předloženém vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 9.000,00 Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Oblastní organizace Trutnov, p. s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města
Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021 (zejména nájemné,
internet, tlumočnické služby, projekty volnočasových aktivit apod.),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Oblastní organizace Trutnov, p. s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, v předloženém vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,
okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města
Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených s chodem kanceláře v roce 2021 – zejména úhrada
služeb (voda, teplo, energie), internetové připojení, papíry, tonery do tiskárny, desky a šanony,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, v předloženém vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,
základní organizace Trutnov, IČ 72059311, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města
Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2021 – úhrada režijních
a materiálových výdajů na pořádání preventivních akcí, drobný materiál do výtvarné dílny, pomůcky na trénink paměti, permanentky do bazénu, výlety a vycházky s holemi (vyjma výdajů na pořízení triček s logem),
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Trutnov, IČ 72059311, Horská 5, Trutnov, v předloženém vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Trutnov, IČ 72037407, Horská 5/1, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova –
částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem kanceláře místní organizace Trutnov, nákupem
permanentek do krytého bazénu, kancelářských potřeb, dopravou a nákupem vstupenek na kulturní akce a pořádáním edukačních programů v roce 2021,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace
Trutnov, IČ 72037407, Horská 5/1, Trutnov, v předloženém vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Potravinová banka Hradec Králové, z. s., IČ 03642640,
Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná
úhrada výdajů spojených s provozem "Potravinového skladu v Trutnově" v roce 2021 (výdaje na
mzdu včetně odvodů pracovníka skladu a distribuce v Trutnově),
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Potravinová banka Hradec Králové, z. s., IČ 03642640, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, v předloženém vzoru.
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RM_2021-451/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.,
IČ 04298284, Svat. Čecha 677, 551 07 Jaroměř, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2.
Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná
úhrada výdajů spojených s poskytováním doprovázení rodinám žijícím v obvodu Trutnov a výdajů
na provoz organizace (cestovné, telekomunikační služby, mzdové náklady), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-452/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem,
IČ 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada
výdajů spojených s provozem "Občanské poradny v Trutnově" v roce 2021 (zejména výdaje na
nájemné, elektřinu, plyn, teplo, vodné, materiálové výdaje a mzdové náklady sociálního pracovníka),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra RIAPS
Trutnov (zejména provozní výdaje centra a ostatní služby spojené s provozem centra, výdaje na
materiál a služby apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2021,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS
Trutnov (zejména výdaje na vstupné, jízdné na akce pro klienty, na ceny, hračky, školní pomůcky,
drogerii, kancelářský materiál, kostýmy a doplňky pro nově založený taneční soubor, edukační hry,
knihy, preventivní pomůcky a případně i technické vybavení (tablet, notebook) pro pomoc v době
distanční výuky a výdajů na mzdy pro pracovníky přímé péče v roce 2021,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem a poskytováním poradenské služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov
(zejména materiálové výdaje včetně vybavení, výdaje na služby – IT, revize, ostraha apod.) a výdajů na mzdy včetně odvodů pracovníků přímé péče v roce 2021,
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*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním služeb sociální rehabilitace jako součást služeb poskytovaných v "Centru duševního zdraví RIAPS Trutnov" v roce 2021 (zejména materiálové výdaje, služby, tisk letáků, IT, supervize, pomůcky apod.) a výdajů na mzdy včetně odvodů pracovníků přímé péče v roce 2021,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2021 (zejména výdaje na energie, školení, supervize, nájemné apod.) a výdaje na mzdové náklady v roce 2021,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním pečovatelské
služby v Trutnově v roce 2021 (zejména výdaje na mzdové náklady, pojistné a nákup pohonných
hmot),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 280.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby
Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na mzdové náklady, pohonné hmoty, pojištění vozů a správu inf. systému),
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním poradny
paliativní a hospicové péče – odborné sociální poradenství (zejména výdaje na pohonné hmoty,
telefon, energie a mzdové náklady pracovníků poradny) v roce 2021,
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu
návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí pro klienty Domova pro seniory Pilníkov – "Sportovní den pro seniory",
"Kulturní a hudební vystoupení pro klienty" v roce 2021 (vyjma výdajů na pořádání "Vánočního
posezení“ a „Dne otevřených dveří“),
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*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176,
542 42 Pilníkov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 28.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytování domácí hospicové-paliativní péče v roce 2021 (zejména výdaje na oxymetry, vzdělávání, supervize apod.) a výdajů na mzdy nezdravotnického personálu (paliatr, psycholog, sociální
pracovník),
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených
s pořízením nových kompenzačních pomůcek do půjčovny pro občany města Trutnova v roce
2021,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem Centra dobrovolníků v roce 2021, (zejména výdaje na pohonné hmoty, spotřeba energie, telefon, internet, školení, pojištění vozu apod.) a částečná úhrada výdajů na mzdy koordinátora dobrovolníků v roce 2021,
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada
výdajů spojených se zajištěním aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu
v roce 2021 {zejména výdaje na kulturně zájmové akce pro členy klubu (výlety – doprava), nákup
materiálu pro arteterapeutickou činnost a činnost klubu a ostatní zájmové aktivity členů, zajištění
personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady, nájemné, částečné krytí ergoterapie apod.},
*14.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-453/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031,
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním
sociální služby a provozem "Domova pro seniory Pilníkov" v roce 2021 (zejména výdaje na energie
domova), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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RM_2021-454/10
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – Bojiště, s. r. o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 240.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ,
s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace
na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku festivalu "Artu Kus
Festival 2021" (zejména výdaje na propagaci, technickou produkci, honoráře vystupujícím, realizaci staveb a výdaje na snížení hygienických a bezpečnostních rizik apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených pořádáním "kreativní scény" – neziskové, kreativní a vzdělávací části "Festivalu Artu Kus 2021" (zejména cestovní výdaje, materiál, zapůjčení
techniky, spotřeba energií, administrativní činnost apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "letního a zimního kina na Bojišti "
v roce 2021,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturních akcí – venkovních koncertů v prostoru "Backstage" v roce 2021 (zejména výdaje na honoráře vystupujících, cestovní
výdaje vystupujících, technická produkce, propagace apod.),
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru.
RM_2021-455/10
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Společnost česko-německého porozumění Trutnov –
Krkonoše, z. s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov –
Krkonoše, z. s., IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s renovací centrálního kříže a pietních
úprav v jeho okolí na hřbitově v Debrném v roce 2021,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s.,
IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, v předloženém znění.
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RM_2021-456/10
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení RM_2021-384/9 ze dne 03.05.2021 v bodě 02.01, a to neschválení 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.
schvaluje
*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.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, v upraveném
znění.
RM_2021-457/10
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 215.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2021 (zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu, výmalba, úprava prostor po výměně oken, podlahové
krytiny apod.) a výdajů na obnovu vybavení herny,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 25.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením bezpečnostních prvků pro
areál "Bojiště" v roce 2021 (zejména výdaje na pořízení bezpečnostního světla, bezpečnostní
zámky a vložky do dveří, kamerový systém, doprava, práce apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2021-458/10
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov – smlouva o poskytnutí dotace
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 21CRG01-0008 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov
2021/2022“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým
krajem v předloženém znění v termínu do 30.06.2021.
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RM_2021-459/10
Dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu "Autobusová zastávka Volanov"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy 069/D/R/20 k investiční akci „Autobusová zastávka Volanov“ se
společností REPARE TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 2
činí 1.025.366,80 Kč bez DPH (úspora oproti původní ceně je -172.800,06 Kč bez DPH).
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností REPARE Trutnov s.r.o., v předloženém znění v termínu do 30.05.2021.
Termín: 30.05.2021
RM_2021-460/10
Výběrové řízení s cílem uzavření rámcové dohody k veřejné zakázce malého rozsahu „Tisk
periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení s cílem uzavření rámcové smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“, systémové číslo VZ:
P21V00000039,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětnému výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle předloženého návrhu,
s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení Ing. Jiří Masařík, paní Iva Trávníčková
a Mgr. Petra Synková,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení Ing. Jiří Masařík, paní Iva Trávníčková, paní Renáta Tommová, Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Tomáš Eichler 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2021-461/10
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2020.
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RM_2021-462/10
Zařazení na pořadník žadatelů o byt v DPS
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zařazení
s pečovatelskou službou.

, na pořadník žadatelů o byt v domě

RM_2021-463/10
Výběrové řízení – vedoucí Odboru rozvoje Městského úřadu Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
vzdání se funkce vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov Ing. Miroslavem
Francem ke dni 31.05.2021,
*01.02*
vyhlášení výběrového řízení na post vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov
v navrženém znění.
RM_2021-464/10
Komise Rady města Trutnova
Rada města Trutnova
odvolává
*01.01*
paní Jitku Mühlovou z funkce tajemnice Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města
Trutnova s účinností k 31.05.2021.
jmenuje
*02.01*
tajemnicí Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města Trutnova paní Martinu Ryšavou
s účinností od 01.06.2021,
*02.02*
členkou Odborného poradního sboru pro názvosloví Rady města Trutnova Ing. Ivu Křemenskou.
RM_2021-465/10
Nominace zástupce ORP Trutnov pro oblast cestovního ruchu
Rada města Trutnova
pověřuje
*01.01*
zastupováním ORP Trutnov v oblasti cestovního ruchu pro zapsaný spolek
Centrála cestovního ruchu KHK.
RM_2021-466/10
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 31.05.2021 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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