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Majetek města
NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-143/4
Náchodská ul. (bývalé zahradnictví)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
2
schválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č. 3642 o výměře 904 m , jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez čp./č. e., jiná stavba a pozemku p. p. č. 722/3
2
o výměře 5016 m , vše v části obce Dolní Předměstí, v ulici Náchodská, v obci a k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.10.2015, do vlastnictví společnosti SERVICE TRADING
s.r.o., Roty Nazdar 500, Trutnov, IČO 28815114, za nabídnutou kupní cenu 4 800 000,00 Kč.
RM_2016-144/4
Polská čp. 367 (bývalá podnikatelská škola)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
2
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č. 3672 o výměře 481 m ,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude
poskytnuta 20% sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro
jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 10 380 000,00 Kč.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-145/4
Školní 13 (budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 52,2 m
v I. NP budovy čp. 13 na st. p. 269 v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí, v ulici Školní, Mateřskému
centru KAROlínka z.s., IČO 69863938. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s možností
výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě, za účelem zřízení Dětské skupiny. Nájemce bude dále hradit
náklady za energie spojené s provozováním prostorů sloužících podnikání. Pokud nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití, nebude v případě
ukončení nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
RM_2016-146/4
Bulharská čp. 56
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 56 Bulharská, umístěné v I. NP
2
2
2
2
o celkové výměře 146,00 m (2 prodejny 56,00 m a 22,80 m , 2 výlohy o celkové výměře 2,90 m ,
2
2
2
2
1 kuchyňka 3,10 m , 1 sklad 2,40 m , 3 chodby o celkové výměře 42,80 m , 1 zádveří 2,90 m , šatna
2
2
2
2
8,20 m , umývárna 1,40 m , WC 1,40 m , kotelna 2,10 m ) s firmou Mousa glas, s.r.o., IČO 27488497
se sídlem 5. května 505, Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši 247 788,00 Kč/rok, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, na dobu určitou dalších 5 let, za účelem provozování
prodejny skla, porcelánu a upomínkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy

4

RM_2016-151/4
p. p. 131/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 131/2 (10067 m ), p. p. 124/2 (277 m ), p. p. 127/1
2
2
(1364 m ) a st. p. 214 (345 m ) jejíž součástí je budova čp. 101 (šatny) včetně septiku, biofiltru,
venkovní kanalizace, výpustního objektu na p. p. 127/1 a p. p.591 a vodovodní přípojky na p. p. 124/2,
p. p. 127/1 a p. p. 131/2 vše v k. ú. Bohuslavice nad Úpou Tělovýchovné jednotě Jiskra Bohuslavice
nad Úpou, ke sportovní činnosti za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok, na dobu určitou do 31.10.2033.
POZEMKY - DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-152/4
p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
2
2
schválit prodej p. p. 462/1 (3133 m ) a p. p. 462/2 (224 m ) v k. ú. Studnice u Jívky Pionýrské skupině
Podskalák za kupní cenu 5 000,00 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Při
prodeji bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Trutnova na dobu 20 let, spočívající
v povinnosti vlastníka těchto pozemků zdržet se umístění jiných zařízení či provozování jiných činností
než táborů pro děti z Trutnova (bude zajištěno smluvní pokutou) a předkupní právo pro město Trutnov
na dobu neurčitou za kupní cenu ve výši 5 000,00 Kč.
RM_2016-153/4
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
2
a p.
schválit prodej části p. p
(cca 171 m ) v k. ú. Voletiny Ing.
2
ml. za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-154/4
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
2
schválit prodej části p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 40 m ) v k. ú. Horní Staré Město
2
Společenství pro dům U Hřiště 377-378, Trutnov za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
*01.02*
schválit na části prodávané p. p. 780/2 v k. ú. Horní Staré Město, která navazuje na veřejný chodník,
zřízení bezúplatné služebnosti chodníku pro pěší ve prospěch města Trutnova.
POZEMKY - NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-155/4
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
2
pronájem části p. p.
(453 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let panu
2
2
k umístění přístřešku na auto (18 m ) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m /rok a zahrádkářským
2
2
účelům (435 m ) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2016-156/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
pronájem části p. p.
(120 m ) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-157/4
budova čp.
na st. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na budově čp.
na st. p.
v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu
2
k umístění směrové tabule o velikosti 4,5 m pohledové plochy za nájemné ve výši
1 500,00 Kč/m pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-158/4
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
pronájem části p. p. 2227/3 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti OptikDoDomu s.r.o.
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2016 do 31.12.2016 za nájemné
2
ve výši 3,00 Kč/m /den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
2
užívání části p. p. 2227/3 (1 m ) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2016 do 29.02.2016 ve výši
2
3,00 Kč/m /den.
RM_2016-159/4
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
(Cestovní
pronájem části st. p.
(1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, paní
kancelář LADA) k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2016
2
do 28.02.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-160/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
(NEHTOVÉ
pronájem části p. p.
(1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, paní
STUDIO) k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.04.2016 do 31.03.2017
2
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-161/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
pronájem části p. p.
(30 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(GRAND HOTEL) k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.04.2016 do 30.09.2016
2
za nájemné ve výši 1,50 Kč/m /den.
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RM_2016-162/4
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
(DĚTSKÝ
pronájem části st. p.
(1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, paní
OBCHŮDEK) k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2016
2
do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
2
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(1 m ) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2016
2
do 29.02.2016 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-163/4
p. p. 2213/1, 2213/16 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
2
pronájem tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2x1 m - Krakonošovo náměstí) a p. p. 2213/16
2
(1 m - Slovanské náměstí) vše v k. ú. Trutnov k umístění reklamy o rozměrech 30 x 15 cm
společnosti Auto Trutnov s.r.o. na dobu určitou, a to od 01.03.2016 do 31.01.2017 za nájemné ve výši
2
1 500,00 Kč/m pohledové plochy/rok + DPH s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek
za bezesmluvní užívání parkovacích automatů v k. ú. Trutnov v termínu od 01.02.2016 do 29.02.2016
2
za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-164/4
p. p.
k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
2
s pronájmem p. p.
(3584 m ) v k. ú. Babí panu
zemědělské výroby) na dobu neurčitou za nájemné ve výši 0,10 Kč/m /rok.

k sečení (provozování

RM_2016-165/4
p. p. 512 a p. p. 349/5 v k. ú. Dolní Staré Město
rada města
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. 512 a p. p. 349/5 v k. ú. Dolní
2
2
Staré Město v celkovém rozsahu cca 4 m . Jednotková cena činí 117,00 Kč/m + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-166/4
p. p. 350 a další, k. ú. Trutnov
rada města
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. 350, p. p. 2248/1 a p. p. 2242/5
2
2
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 220 m . Jednotková cena činí 133,33 Kč/m + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-167/4
p. p.
a p. p.
, v k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Horní Staré Město ve
prospěch panující p. p.
v k. ú. Horní Staré Město ve vlastnictví pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v celkovém rozsahu cca
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souhlasí
*02.01*
s vyřazením pí
1 + 1.

z výběrového řízení na nájem bytu

o vel.

RM_2016-171/4
Krakonošovo nám. 23, č. b. 7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23, č. b. 7,
2
2
2
2
1. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 11,81 m , 1. pokoj 13,70 m , 2. pokoj 18,95 m , 3. pokoj 16,01 m ,
2
2
2
2
2
sprchový kout 0,98 m , WC 1,16 m , předsíň 10,39 m , schodiště 4,11 m , schodiště 6,28 m ,
2
2
2
schodiště 9,89 m , půda 77,76 m a sklep 20,25 m ), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné
7 863,00 Kč.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, úklid 80,00 Kč/byt a domovní
služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního
období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
RM_2016-172/4
- zapůjčení holobytu
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 7, 2. podlaží o vel. 0 + 1 s pí
, trv. bytem
Trutnov 3 na dobu určitou od 01.03. 2016 do 31.08.2016.
RM_2016-173/4
Bulharská 65
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65, č. b. 3, 2. podlaží
2
2
2
2
2
o vel. 1+2 (kuchyň 15,30 m , 1. pokoj 29,72 m , 2. pokoj 22,09 m , koupelna 4,73 m , WC 0,89 m
2
a sklep 10,00 m ), topení plynové etážové. Minimální měsíční nájemné 4 888,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel + ohřev vody a vodoměr. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč/průduch a domovní
služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního
období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
RM_2016-174/4
Krakonošovo nám. 16
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 16, č. b. 3,
2
2
2
2. podlaží o vel. 1+1 (kuchyň 12,15 m , 1. pokoj 24,88 m , koupelna 4,87 m + WC, předsíň
2
2
2
13,76 m , komora 2,00 m a půda 29,90 m ), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 4 807,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, bojler a vodoměr.
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Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, teplo
800,00 Kč a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního
období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
RM_2016-175/4
Palackého 80
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 80, č. b. 2, 2. podlaží
2
2
2
2
o vel. 1 + 2 (kuchyň 12,93 m , 1. pokoj 23,00 m , 2. pokoj 31,16 m , předsíň 5,54 m , koupelna
2
2
2
9,07 m + WC a komora 2,26 m + 4,03 m ), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
5 135,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel + ohřev a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, komín
40,00 Kč/průduch a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního
období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
MAJETEK MĚSTA - RŮZNÉ
RM_2016-176/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava sportovišť 2016" – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016”, s podmínkou schválení financování akce
v rámci schvalování rozpočtu města:
- vypsání výběrového řízení a text výzvy, včetně zadávacích podmínek dle předloženého návrhu,
- jmenování komise pro otevírání obálek dle předloženého návrhu,
- jmenování hodnotící komise dle předloženého návrhu s tím, že tato komise též posoudí kvalifikaci
uchazečů,
- okruh potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
RM_2016-177/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy Letní koupaliště 2016“ –
zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2016”, s podmínkou schválení
financování akce v rámci schvalování rozpočtu města:
- vypsání výběrového řízení a text výzvy, včetně zadávacích podmínek dle předloženého návrhu,
- jmenování komise pro otevírání obálek dle předloženého návrhu,
- jmenování hodnotící komise dle předloženého návrhu s tím, že tato komise též posoudí kvalifikaci
uchazečů,
- okruh potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
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RM_2016-178/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – Vícepráce „Opravy bytů 2015“ – dle předloženého návrhu
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce „Opravy bytů 2015“ – dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-179/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 5
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit „Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 5“.
RM_2016-180/4
Rozpočet města Trutnova na rok 2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
návrh rozpočtu města na rok 2016.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit „Rozpočet města Trutnova na rok 2016“ v předloženém znění,
*02.02*
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2016.
RM_2016-181/4
Spoluúčast na financování projektu „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH
TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti Olfin Car Ski team z. s., IČO 60155311, Komenského 399, 541 01 Trutnov,
o poskytnutí podpory na projekt „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“
v areálu lesoparku „Paradráha“ z dotačního titulu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2016
- Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, pro Olfin Car Ski team z. s.,
IČO 60155311, Komenského 399, 541 01 Trutnov,
*02.01*
schválit předběžně poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu „REKONSTRUKCE
A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“ pro Olfin Car Ski
team z. s., IČO 60155311, Komenského 399, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1.
Dotace na údržbu sportovišť – rekonstrukce a modernizace stávajícího zázemí běžeckých tratí na
pozemcích p. č. 1662 a st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov.
RM_2016-182/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – HC TRUTNOV, z. s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 943 350,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací - úhradu
nákladů na užívání zimního stadionu v roce 2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
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RM_2016-183/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – MFK TRUTNOV, z. s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 2 372 486,00 Kč pro MFK TRUTNOV, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
- úhradu nákladů na užívání městského stadionu (fotbalového stadionu) v roce 2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK TRUTNOV, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-184/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – BK-SERVIS s. r. o.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 260 000,00 Kč pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací - úhradu
nákladů na užívání sportovní haly a tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, v roce
2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-185/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z. s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 140 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací úhradu nákladů na užívání zimního stadionu v roce 2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
schválit dotaci ve výši 17 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací úhradu nákladů na užívání krytého bazénu v roce 2016,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-186/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 741 081,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnost sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání sportovišť (sportovní areál Na Nivách,
krytý bazén) v roce 2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
schválit dotaci ve výši 668 165,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
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činnost sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání městského stadionu (atletického stadionu)
v roce 2016,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
schválit dotaci ve výši 360 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnost sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání sportovní haly a tělocvičny v Základní
škole, Trutnov, Komenského 399, v roce 2016,
*03.02*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-187/4
Dotace SPORT (do 50 000,00 Kč) – 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s.
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 48 200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s., IČO 64202844,
Krakonošovo náměstí 132, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání zimního stadionu v roce 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s., IČO 64202844, Krakonošovo
náměstí 132, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-188/4
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – BK-SERVIS s. r. o.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 872 000,00 Kč pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – na činnost
týmu basketbalistek v nejvyšší soutěži ČR a evropských pohárových soutěžích pro rok 2016,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-189/4
Veřejná zakázka "Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnově - výměna oken a oprava fasády
na západní straně budovy" - zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce Muzea
Podkrkonoší v Trutnově – výměna oken a oprava fasády na západní straně budovy“, systémové
č. VZ: P16V00000016,
*01.02*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém složení.
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RM_2016-190/4
Spolupráce na přípravě česko-polského projektu Cesta kamene
rada města
bere na vědomí
*01.01*
spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení rady města č. 2016 – 40/1 ze dne
11.01.2016 nebude realizována.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
vzít na vědomí:
Spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení zastupitelstva města č. 2015 – 262/5
ze dne 07.12.2015 nebude realizována.
RM_2016-191/4
Loděnice - vícepráce a méněpráce - Dodatek č. 1 smlouvy
rada města
schvaluje
*01.01*
k akci „Výstavba loděnice na p. p. č. 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova“ předložené změny uvedené
a popsané v rozpočtu a změnových listech ZL č. 1-3 ve výši celkem 240 237,70 Kč bez DPH
(290 687,62 Kč vč. DPH):
• ZL č. 1 - Vícepráce navržené zhotovitelem za účelem maximalizace životnosti stavby, doporučované
též naším technickým dozorem - celková cena 158 963,50 Kč bez DPH (192 345,84 Kč vč. DPH),
• ZL č. 2 - Vícepráce požadované vodáckým oddílem – celková cena 99 887,84 Kč bez DPH
(120 864,29 Kč vč. DPH),
• ZL č. 3 – Méněpráce na objektu Loděnice - celková cena -18 613,64 Kč bez DPH (-22 522,50 Kč
vč. DPH).
*01.02*
uzavření předloženého „Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“ č. 633/15/R z 22.10.2015 se společností
Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., reflektujícího přenesenou daňovou povinnost a předložené
změnové rozpočty víceprací a méněprací.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o.
Termín: 07.03.2016
RM_2016-192/4
Loděnice - Dohoda o narovnání - Dodatek č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
k investiční akci „Výstavba loděnice na p. p. č. 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova“ předložené změny
uvedené a popsané v rozpočtu a změnových listech ZL č. 4-5 ve výši celkem 94 065,05 Kč bez DPH
(113 818,71 Kč vč. DPH):
• ZL č. 4 - Vícepráce vynucené nedostatky v projektové dokumentaci a výkazu výměr - celková cena
113 685,05 Kč bez DPH (137 558,91 Kč vč. DPH),
• ZL č. 5 – Méněpráce na objektu Loděnice - Celková cena -19 620,00 Kč bez DPH (-23 740,20 Kč vč.
DPH),
*01.02*
uzavření předložené „Dohody o narovnání - Dodatku č. 2“ SOD 633/15/R z 22.10.2015 se společností
Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., reflektujícího předložený změnový rozpočet víceprací a méněprací.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o.
Termín: 07.03.2016
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RM_2016-193/4
Žádost o zřízení parkoviště v ul. Sportovní
rada města
neschvaluje
*01.01*
návrh SVJ Voletinská 469 vybudovat parkoviště pro potřeby SVJ na své náklady.
RM_2016-194/4
Zkrácení vázací doby - bytové domy ul. Dlouhá čp. 573, 644, 645, 646
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými
s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Bytový dům 03 A Horní Staré Město",
*01.02*
schválit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými
s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na akci "44 bytů v Trutnově, Horní Staré Město".
RM_2016-195/4
Veřejná zakázka "Restaurátorská oprava výmalby v kostele v Libči" - schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Restaurátorská výmalba v kostele v Libči", systémové číslo VZ:
P16V00000012:
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče - MgA. Václav Krouz, Jánská
91, 251 64 Mnichovice.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-196/4
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova společností SAVAGE COMPANY s.r.o., Komenského 314, 547 01
Náchod, na propagační materiál k akci Pivofest, která se bude konat 11.06.2016,
*01.02*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na prezentaci akce „Olfin Car Trutnovský půlmaraton",
která se bude konat dne 29.05.2016.
RM_2016-197/4
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zvolit paní
, trv. bydl.

Trutnov, přísedící Okresního soudu v Trutnově.

RM_2016-198/4
Sociální služby - dotace z rozpočtu města na rok 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30 000,00 Kč Centru pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., Jana Černého 8/28, Věkoše, Hradec Králové, IČO 26594145, na účel
v kategorii ostatní, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb,
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*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Centrem
pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s., Jana Černého 8/28,
Věkoše, Hradec Králové, IČO 26594145, dle předloženého návrhu.
RM_2016-199/4
Sociální služby – dotace z rozpočtu města na rok 2016
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov, IČO 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních
služeb - zajištění osobní asistence pro děti a dospělé občany města Trutnova,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČO 43465439, dle předloženého návrhu,
*01.03*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov, IČO 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních
služeb - zajištění souběhu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby pro občany města Trutnova,
*01.04*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČO 43465439, dle předloženého návrhu,
*01.05*
schválit poskytnutí dotace ve výši 806 384,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03
Trutnov 3, IČO 25915720, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb - zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
*01.06*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČO 25915720, dle předloženého návrhu,
*01.07*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,00 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČO 65399447, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu a poskytování služeb oblastní odbočkou se
sídlem Trutnov, Horská 5/1,
*01.08*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČO 65399447,
dle předloženého návrhu,
*01.09*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická
146, Trutnov, IČO 26560895, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb - zajištění provozu klubu,
*01.10*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Klubem vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov, IČO 26560895, dle předloženého
návrhu.
RM_2016-200/4
Změny v rejstříku škol a školských zařízení u MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu
79-01-B/01 Základní škola speciální z 34 na 52 žáků u základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská
škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, a to s účinností od 01.09.2016,
*01.02*
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu
79-01-C/01 Základní škola ze 116 na 98 žáků u základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola, Trutnov, a to s účinností od 01.09.2016.
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RM_2016-201/4
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 10 492,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným v období od 29.02.2016 do 30.06.2016, a to ve
prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2016-202/4
Pořízení DHMM - Základní škola, Trutnov, Komenského 399
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Základní školy, Trutnov, Komenského 399 pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek,
tj. zabezpečovací kamerový systém budovy školy, dle předloženého návrhu,
*01.02*
s převodem finančních prostředků ve výši 150 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic
uvedené příspěvkové organizace, a to za účelem pořízení zabezpečovacího kamerového systému
budovy školy a dalších plánovaných investic.
RM_2016-203/4
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu
prodej květin a sazenic pro jarní výsadby pod podloubím obchodního domu
Elmont-Ch na Horské ulici od 20.03.2016 do 30.06.2016,
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
Termín: 07.03.2016
RM_2016-204/4
Výsledek poptávky „Odstranění ropné havárie Svoboda nad Úpou – Trutnov 2016“
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledek poptávky na „Odstranění ropné havárie Svoboda nad Úpou - Trutnov 2016“, systémové
číslo: P16V00000010,
*01.02*
další postup městského úřadu v této věci.
RM_2016-205/4
Postup ve věci rozsudku
vs. město Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s nepodáním odvolání města Trutnova proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne
ve věci žalobkyně
č.j.
,
*01.02*
s uplatněním náhrady škody ve výši žalované částky s příslušenstvím po společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o.
bere na vědomí
*02.01*
povinnost města Trutnova, jako žalovaného, uhradit na základě rozsudku Okresního soudu v Trutnově
č.j.
ve věci žalobkyně
žalovanou částku s příslušenstvím a náklady
řízení.
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RM_2016-206/4
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 7. března 2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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