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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-404/9
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 72,10 m2 (prodejna 36,20 m2, 2 výlohy
2
2,60 m , sklad 15,00 m2, 2 chodby o celkové výměře 14,60 m2, WC 1,70 m2 a sociální
zařízení 2,00 m2), do společného pronájmu obchodní společnosti Centr-drogerie s.r.o.,
IČO 25947745 se sídlem Trutnov – Vnitřní Město, Krakonošovo náměstí 67, PSČ 541 01, ve
výši 68 % plochy prostor sloužících podnikání a paní
,
s místem podnikání
, Trutnov 4, ve výši 32 % plochy prostor sloužících
podnikání, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
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nájemného, za účelem provozování prodejny textilu a textilní galanterie. Nájemci provedou
na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2016-405/9
Palackého čp. 389
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 389
Palackého ul., umístěné v I. NP a sklepu o celkové výměře 316,83 m2 (1 prodejna 91,05 m2,
4 výlohy o celkové výměře 6,16 m2, 1 kancelář 4,35 m2, 6 skladů o celk. výměře 139,43 m2,
1 umývárna 2,25 m2, 1 WC 2,12 m2 a 5 sklepů o celkové výměře 71,47 m2) ze stávajícího
nájemce společnosti TRANSFRUIT s.r.o. Trutnov, se sídlem Jiráskovo náměstí 528, 541 01
Trutnov, IČO 64827623, na společnost HRUŠKA spol. s r.o., IČO 19014325 se sídlem
Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava, za stejných smluvních podmínek, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.05.2016, za účelem
provozování prodejny potravin a drogistického zboží. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2016-406/9
V Domcích čp. 488
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodloužit nájemní smlouvu na prostory sloužící podnikání
v čp. 488 V Domcích (budova ZŠ), umístěné v I. NP o celkové výměře 291,20 m2
(posluchárna – místnost č. 8 o výměře 70,50 m2, posluchárna č. 2 o výměře 63,98 m2,
počítačová učebna – místnost č. 9 o výměře 33,11 m2, multimediální učebna o výměře
85,17 m2, kancelář – místnost č. 6 o výměře 28,84 m2, kuchyňka – místnost č. 7 o výměře
5,00 m2, komora – místnost č. 8 o výměře 4,60 m2) Slezské univerzitě v Opavě, Fakultě
veřejných politik, na dobu dalších 3 let, za stejných nájemních podmínek, bez uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování činnosti spojené
s výukou v jednotlivých semestrech a ve zkouškovém období. Pokud nájemce provede na
vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení
nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
nesouhlasí
*02.01*
se snížením stávajícího nájemného v případě prodloužení smlouvy.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-407/9
Dlouhá čp. 573
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 573, ul. Dlouhá, umístěné
v I. NP o celkové výměře 94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a sociální zařízení o celkové výměře
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2,50 m2) se společností LOMAX & Co s.r.o., IČO 26903920, se sídlem Bořetice čp. 417,
PSČ 691 08, na dobu určitou 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. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2016-408/9
ZŠ Komenského čp. 399
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v budově Základní školy, Trutnov,
Komenského 399, umístěné v I. NP na chodbě v části budovy „Sportovní hala“ o celkové
výměře 1, 62 m2 se společností VERY GOODIES CZ s.r.o., IČO 26443881 se sídlem
Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1 125,90 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění 3 kusů uzamykatelných skříní pro
skladování zásob pro instalované nápojové automaty. Pokud nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení
nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
RM_2016-409/9
Gorkého čp. 261 (část B - pravá strana)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 261 Gorkého, umístěné
v I. NP – část „B“ (pravá strana) o celkové výměře 247 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh
o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2, 2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální
zařízení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zásobovací rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové
výměře 36,00 m2), se společností MOTOCHIP s.r.o., IČO 02598027 se sídlem
Na Cihelnách 12, Cihelny, 551 01 Jaroměř, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši
110 000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
zřízení provozovny prodeje moto zboží, skútrů, dětských čtyřkolek a dětských motocyklů,
elektrokol, včetně drobného servisu. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy
zhodnocení uhrazeno.
RM_2016-410/9
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
a v čp.
umístěné v I. NP o celkové výměře 61,50 m2 (v čp.
s vchodem z ul. Jihoslovanská - prodejna 22,80 m2, 1 výloha 0,80 m2, sklad 14,80 m2,
1 chodba 2,00 m2, 1 WC 2,90 m2, 2 umývárny 3,80 m2; v čp.
- 1 kancelář 4,20 m2,
2
1 sklad 10,20 m ) s paní
, 541 01 Trutnov, na dobu
určitou dalších 5 let, za nájemné ve výši 96 563,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny potravin DELIKA. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití
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s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-411/9
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 78 m2) v k. ú. Voletiny manž.
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-412/9
st. p. 71, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 71 (21 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova České
republice, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, za kupní
cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši 7 930,00 Kč, jako pozemek pod vodním dílem.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-413/9
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 152 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-414/9
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
(cca 115 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-415/9
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(19 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření
vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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RM_2016-416/9
p. p. 249/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města bezúplatně převést část p. p. 249/2 (cca 65 m2), p. p. 2553/5
(37 m2) a p. p. 2882 (136 m2) v k. ú. Trutnov na Královéhradecký kraj. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
RM_2016-417/9
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(1945 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou paní
k sečení za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2016-418/9
p. p. 127/5, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 127/5 (907 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
na dobu neurčitou společnosti ELPLAST Hradec Králové a.s., jako manipulační plochu za
nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok. Po dobu platnosti nájemní smlouvy bude pozemek oplocen.
RM_2016-419/9
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 225 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu neurčitou paní
, z toho 221 m2 k zahrádkářským
2
2
účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 4 m k umístění kurníku pro slepice za nájemné
ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-420/9
st. p. 4872, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 4872 (64 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
5 let společnosti ZERO TRUTNOV I, s.r.o., k umístění prodejního stánku se smíšeným
zbožím (podnikatelská činnost) za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-421/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
Trutnov, uzavřené s panem

na pronájem části p. p.
(1,15 m2) v k. ú.
zastupujícího POHŘEBNÍ ÚSTAV –
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SPOLEČNOST k 31.05.2016.
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(1,15 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 3 roky paní
(POHŘEBNÍ ÚSTAV – SPOLEČNOST) za účelem
umístění vývěsní desky na smuteční oznámení za nájemné ve výši 5 000,00 Kč/rok.
RM_2016-422/9
část p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 55,5 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město manželům
za účelem umístění vjezdu na p. p. 39/3
v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou za nájemné 3,00 Kč/m2/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-423/9
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(588 m2) a st. p.
(79 m2) v k. ú. Dolní Staré Město, manž.
za kupní cenu ve výši 421,00 Kč/m2 + DPH. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z nabytí nemovitých věcí.
RM_2016-424/9
p. p. 64/7, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 64/7 (cca 48 m2) v k. ú. Dolní Staré Město společnosti BOS auto
s.r.o., za kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2 + DPH, k zajištění vjezdu k novostavbě
autosalonu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-425/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej části p. p.
(cca 1502 m2) v k. ú. Trutnov paní
.
RM_2016-426/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej p. p.
(1289 m2) v k. ú. Trutnov manž.
za kupní cenu ve výši 400,00 Kč/m2 k zahrádkářským účelům.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-427/9
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p
o výměře 4 m2 z již pronajaté výměry 625 m2 v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou, panu
k umístění kotce pro psa za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-428/9
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, společnosti SIAM evolution
s.r.o. (MASÁŽE), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 25.05.2016
do 24.05.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-429/9
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ a stupínku před Kebab grilem u čp. 69 na dobu
určitou, a to od 01.05.2016 do 14.04.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(2 m2)
2
v k. ú. Trutnov v termínu od 15.04.2016 do 30.04.2016 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-430/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p
s paní
dohodou k 31.05.2016.

(60 m2) v k. ú. Trutnov

RM_2016-431/9
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
odstoupení pana
od žádosti o pronájem části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova.

(cca 590 m2)

RM_2016-432/9
p. p. 2081/6 a p. p. 2085/29, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská a. s.,
9

spočívajícího v právu uložení a provozování horkovodní přípojky na části p. p. 2081/6
a p. p. 2085/29 v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 260 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-433/9
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Voletiny
v majetku
a p. p.
v k. ú. Voletiny v majetku manželů
spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu cca 3 m2.
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávnění.
RM_2016-434/9
p. p. 2/1 a p. p. 1/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 1281 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku společnosti SERVICE TRADING s. r. o., spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2/1 a p. p. 1/3 v k. ú. Poříčí u Trutnova
v celkovém rozsahu cca 245 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2016-435/9
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2081/5 (cca 180 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Chodská, Stavební firmě Haase
s.r.o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 413 – 415 na dobu
určitou, a to od 30.04.2016 do 31.07.2016.
RM_2016-436/9
st. p. 107, p. p. 2213/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části st. p. 107 (cca 30 m2), části p. p. 2213/3 (cca 75 m2) a části p. p. 51/1
(cca 50 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.,
k umístění lešení, zařízení staveniště a jako manipulační plochu v souvislosti s rekonstrukcí
Muzea Podkrkonoší v Trutnově (výměna oken a oprava fasády na západní straně budovy)
na dobu určitou, a to od 17.05.2016 do 30.09.2016.
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RM_2016-437/9
p. p. 2883 a p. p. 247/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku p. p. 2883 (507 m2) a p. p. 247/6 (342 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polní, společnosti
AQUAVIT, spol. s r.o., k mezideponii materiálu na dobu určitou, a to od 11.05.2016 do
30.11.2016.
RM_2016-438/9
p. p. 553 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemkových parcel:
553/3, 550/2, 557, 567/1, 567/2, 550/5, 599/8, 599/18, 599/38, 571, 636/5, 638/3, 292/1,
1408/3, 626/2, v k. ú. Poříčí u Trutnova s Královéhradeckým krajem, zastoupeným SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rekonstrukce ul. Petříkovická,
- veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání
k částem pozemků s trvalým záborem, a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci stavby (město
se touto smlouvou nezavazuje pozemky převést),
- pozemky s dočasným záborem budou před kolaudací stavby uvedeny do původního
stavu,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.06.2018.
*01.02*
ukončení nájmu k částem pozemkových parcel, které jsou, dle tabulky záborů předložené
Královéhradeckým krajem, dotčeny trvalým záborem v souvislosti s investiční akcí
„Rekonstrukce silnice II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická, tj. k p. p.: 567/1, 567/2, 550/5,
599/18, 636/5 v k. ú. Poříčí u Trutnova s jednotlivými nájemci k 31.12.2016.
RM_2016-439/9
část p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 40 m2) v k. ú.
Trutnov s paní
, za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
v k. ú. Trutnov
(v majetku žadatelky) na komunikaci
(p. p.
v k. ú. Trutnov) v majetku
města,
- 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,
- stavba bude dokončena do 30.10.2018.
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RM_2016-440/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření „Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích a stavbách na
nich umístěných“ s vlastníkem pozemků panem
za následujících podmínek:
- stavebník zajistí nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby vzdání se práva
bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
- město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody,
a pokud tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne stavebníkovi do 30 pracovních
dnů souhlasné stanovisko k vydání dodatečného stavebního povolení pro stavbu
„Trutnov-stavební úpravy objektů pro změny užívání dvou garáží na autodílnu + přístavby“.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-441/9
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
, č. b. 5, 2. podlaží o vel. kk + 1, standardní
byt na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
o vel. kk + 1, standardní byt
délka 1. platebního období
1.
44 měsíců
2
41 měsíců
3.
24 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období
do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí.
V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze
jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením p.

z výběrového řízení na nájem bytu

o vel. kk + 1.

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-442/9
VZ "Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou" – výsledek
rada města
souhlasí
*01.01*
s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce „Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou“, systémové číslo VZ: P16V00000043,
*01.02*
s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Traktor s lesnickou
nástavbou a pomaloběžnou frézou“, kterou je nabídka uchazeče Forest Meri s.r.o.
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RM_2016-443/9
VZ "Provádění geodetických prací pro město Trutnov"- výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Provádění geodetických prací pro město Trutnov“,
systémové číslo VZ: P16V00000011, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče č. 2 - Zeměměřičská pozemková kancelář spol. s r. o., Nová 379, 507 91
Nová Paka,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria (výše snížení jednotlivých nabídkových cen v %)
1. Zeměměřičská pozemková kancelář spol. s r. o., Nová 379, 507 91 Nová Paka – 16 %
2. Geodézie Krkonoše s.r.o., Harrachov 599, 512 46 Harrachov – 14 %
3.Geodézie Global s.r.o., Žižkova 498, 541 01 Trutnov – 12 %
4. Geodézie Trutnov, Horská 634, 541 01 Trutnov – 8 %.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného zajištěním podpisu smlouvy.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-444/9
Dotace OSTATNÍ (do 50 000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor
Trutnov, IČO 62048112, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2.
Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb – úhrada nákladů spojených s chodem
kanceláře (úhrada služeb, režijních a materiálových nákladů při zajišťování akcí),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor
Trutnov, IČO 62048112, Horská 5/1, Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Oblastní organizace Trutnov, p. s., IČO 75072505, Horská 5, 541 01 Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb – činnost spolku
a podpora občanských aktivit pro osoby se sluchovým postižením pro rok 2016,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Oblastní
organizace Trutnov, p. s., IČO 75072505, Horská 5, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČO 00195031, Trutnovská 176,
542 42 Pilníkov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb – pořádání akcí pro klienty („Sportovní den", „Den otevřených dveří",
„Vánoční posezení"),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pro seniory Pilníkov, IČO 00195031, Trutnovská 176,
542 42 Pilníkov, v předloženém znění,
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*04.01*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Domov pod hradem Žampach, IČO 00854271, Žampach č. 1,
564 01 Žamberk, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb – částečná úhrada za poskytovanou péči (náklady za stravování
a ubytování) pro občana města pana Jana Bartoše,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pod hradem Žampach, IČO 00854271, Žampach č. 1,
564 01 Žamberk, v předloženém znění,
*05.01*
dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z. s., IČO 26560895,
Úpická 146, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost
v oblasti sociálních služeb – na částečné krytí nákladů spojených s vedením videokroniky
klubu v roce 2016,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z. s., IČO 26560895, Úpická
146, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*06.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní
organizace Trutnov, IČO 72037407, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb – úhrada nájemného za
pronájem kanceláře, nákup permanentek do krytého bazénu, uspořádání kulturního zájezdu,
uspořádání edukačních programů,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní
organizace Trutnov, IČO 72037407, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*07.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Svaz diabetiků České republiky Územní organizace Trutnov,
IČO 60153130, Kryblická 368, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2.
Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb – pořádání týdenního edukačně preventivního
pobytu pro diabetiky,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz diabetiků České republiky Územní organizace Trutnov,
IČO 60153130, Kryblická 368, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*08.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Trutnovská zeleň, o. p. s., IČO 28788966, Nádražní 249,
542 34 Malé Svatoňovice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.4. Dotace na péči o životní
prostředí – pořádání akce „Letní slavnost“ (nákup služeb odborných lektorů, propagační
materiály k akci, materiál na tvoření),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnovská zeleň, o. p. s., IČO 28788966, Nádražní 249, 542 34
Malé Svatoňovice, v předloženém znění,
*
09.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro pana
, nar.
, bytem
,
541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
uspořádání akce "Dětský den ve Lhotě u Trutnova" v roce 2016,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, nar
, bytem
, 541 03
Trutnov, v předloženém znění,
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*10.01*
dotaci ve výši 8 000,00 Kč pro Svaz českých filatelistů, z. s., IČO 442976, Opletalova
1337/29, 110 00 Praha–Nové Město, Klub filatelistů Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – částečné krytí výloh spojených s oslavami
150. výročí prusko-rakouské bitvy u Trutnova,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz českých filatelistů, z. s., IČO 442976, Opletalova 1337/29,
110 00 Praha–Nové Město, Klub filatelistů Trutnov, v předloženém znění,
*11.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Klub důchodců v Trutnově, IČO 69153531, Procházkova
818, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – činnost klubu v roce 2016 (tématické zájezdy, fotomateriál do kroniky, dárky
k životním jubileům členů apod.),
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub důchodců v Trutnově, IČO 69153531, Procházkova 818,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*12.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
IČO 60153521, Horská 73/5, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní
dotace výše nedefinované – činnost spolku v roce 2016,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
IČO 60153521, Horská 73/5, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*13.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro paní
, nar.
, bytem
,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované
– uspořádání studentské slavnosti „Trutnovský Majáles 2016“,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
, nar.
, bytem
,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*14.01*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Vojenské sdružení rehabilitovaných, z. s., IČO 49279319,
Křižíkova 20/12, 186 00 Praha-Karlín, Územní organizace Vojenského sdružení
rehabilitovaných Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – činnost organizace v roce 2016,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vojenské sdružení rehabilitovaných, z. s., IČO 49279319,
Křižíkova 20/12, 186 00 Praha-Karlín, Územní organizace Vojenského sdružení
rehabilitovaných Trutnov, v předloženém znění,
*15.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Spolek občanů Babí, z. s., IČO 22713174, Babí 137, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
dohotovení horolezecké soustavy pro děti (úchyty, lana, kotvení), vybavení zázemí u ohniště
(stoly), pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti a členy spolku v roce 2016,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Babí, z. s., IČO 22713174, Babí 137, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*16.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Konfederace politických vězňů České republiky, IČO 417581,
Škrétova 44/6, 120 00 Praha–Vinohrady, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov,
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na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – zájezdy spojené
s celostátním setkáním politických vězňů do Jáchymova, Svatého Hostýnu, kláštera v Teplé,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Konfederace politických vězňů České republiky, IČO 417581,
Škrétova 44/6, 120 00 Praha–Vinohrady, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov,
v předloženém znění,
*17.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik,
IČO 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – pořádání akce "Zahájení lázeňské sezóny"
v roce 2016,
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO 00024007,
náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, v předloženém znění,
*18.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s.,
IČO 27529410, Náchodská 162, 541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5.
Ostatní dotace výše nedefinované – organizace programu všeobecné pohybové přípravy
dětí předškolního a mladšího školního věku "PÁTEČNÍ SPORŤÁČEK" v rámci
celorepublikového projektu Česko se hýbe - Děti na startu,
*18.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s., IČO 27529410,
Náchodská 162, 541 03 Trutnov, v předloženém znění,
*19.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Přátelé dobrého vína, z. s., IČO 22724818, Žižkova 532,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované
– konání akce „Trutnovské vinařské slavnosti 2016“,
*19.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé dobrého vína, z. s., IČO 22724818, Žižkova 532, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*20.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., IČO 00442755,
Legerova 1854/22, 120 00 Praha-Nové Město, oblastní výbor Trutnov, Horská 5, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – výdaje
na provoz kanceláře a životní jubilea členů v roce 2016,
*20.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., IČO 00442755,
Legerova 1854/22, 120 00 Praha-Nové Město, oblastní výbor Trutnov, Horská 5, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*21.01*
dotaci ve výši 2 500,00 Kč pro pana
, nar.
, bytem
, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – úhrada výdajů spojených s činností
v roce 2016 (platby za
telefon, poštovné, pronájem sálu),
*21.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, nar.
, bytem
, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*22.01*
dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro České dráhy, a. s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 00 Praha-Nové Město, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace
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výše nedefinované – „Jízda historických parních vlaků“ u příležitosti Dnů Evropského
kulturního dědictví a oslav Dne železnic v roce 2016,
*22.02*
veřejnoprávní smlouvu pro České dráhy, a. s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 00 Praha-Nové Město, v předloženém znění.
RM_2016-445/9
Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka z. s., IČO 69863938,
Školní 13, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – pořízení mobilního promítacího plátna a dataprojektoru,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z. s., IČO 69863938,
Školní 13, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-446/9
Dotace OSTATNÍ (do 50 000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, IČO 43464343,
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb – úhrada provozních nákladů sociální služby rané péče
poskytované 3 klientským rodinám bydlícím v Trutnově,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, IČO 43464343,
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Oblastní charita Hradec Králové, IČO 45979855,
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb – částečné krytí výdajů spojených s poskytováním
služeb Noclehárny v Domě Matky Terezy v Hradci Králové občanům Trutnova,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charita Hradec Králové, IČO 45979855, Komenského
266, 500 03 Hradec Králové, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 9 000,00 Kč pro Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378,
Na Roudné 212/123, 301 00 Plzeň, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb – pokrytí výdajů na provedení šesti vyšetření vzorků
krve potencionálního dárce,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378,
Na Roudné 212/123, 301 00 Plzeň, v předloženém znění,
*04.01*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého
kraje, IČO 72049103, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Trutnov,
Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované
– uspořádání soutěže „Několik tváří puberty“ – pořízení cen do soutěže,
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Pedagogicko–psychologická poradna Královéhradeckého kraje,
IČO 72049103, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Trutnov, Horská
5, Trutnov, v předloženém znění,
*05.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro ZO ČSOP Berušky, IČO 70980292, Za Komínem 560,
541 02 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
pořádání letní dětské rekreace v roce 2016,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ZO ČSOP Berušky, IČO 70980292, Za Komínem 560, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
*06.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s., IČO 03830322,
Horní Promenáda 352, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní
dotace výše nedefinované – poznávací akce pro veřejnost v roce 2016,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s., IČO 03830322, Horní
Promenáda 352, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*07.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro pana
, nar.
, bytem
, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace
výše nedefinované – pořádání
soutěže pro mládež v okolí Trutnova,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, nar.
, bytem
, 541 02 Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-447/9
VZ "Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná - I. etapa" - zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného
podlimitního řízení s názvem „Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná - I. etapa“,
systémové číslo VZ: P16V00000025,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, která je pověřena i posouzením
kvalifikace, v navrženém složení.
pověřuje
*02.01*
Ing. France a Ing. Jelínka odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace,
popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
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RM_2016-448/9
Dohoda o narovnání na investiční akci "Dodávka a instalace sanitáního kontejneru na
autobusové nádraží v Trutnově včetně jeho připojení na technickou infrastrukturu" TST s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou dohodu o narovnání na investiční akci "Dodávka a instalace sanitárního
kontejneru na autobusové nádraží v Trutnově včetně jeho připojení na technickou
infrastrukturu".
RM_2016-449/9
Vyhodnocení zimní údržby 2015 - 2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
předložené vyhodnocení zimní údržby 2015 - 2016 provedené TST s.r.o.
RM_2016-450/9
VZ "Aktualizace Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností
Trutnov" - výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Aktualizace Územně analytických podkladů pro obec
s rozšířenou působností Trutnov“, systémové číslo. VZ: P15V00000112, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 4 - Geodézie Krkonoše s.r.o., Zákoutí
599, 512 46 Harrachov,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria (cena za 1 hodinu práce v Kč včetně DPH):
1. Geodézie Krkonoše s.r.o., Zákoutí 599, 512 46 Harrachov,
2. Geodézie Východní Čechy s.r.o., J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové,
3. Geodézie Náchod s.r.o., Hrašeho 15, 54701 Náchod,
4. GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-451/9
Smlouva o spolupráci na stavební akci I/16 Trutnov, Polská ul., OŽK
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2016-327/7 nebylo realizováno z důvodů na straně smluvního partnera Lidl
Česká republika v.o.s.
schvaluje
*02.01*
uzavření smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Lidl Česká
republika v.o.s., u realizace akce I/16 Trutnov, Polská ul., OŽK v předloženém znění.
pověřuje
*03.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
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a společností Lidl Česká republika v.o.s. v předloženém znění.
RM_2016-452/9
Bezplatné použití loga města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga města Trutnova paní Veronikou Scholzeovou na propagačních
předmětech (plakátech) na akci „Trutnovský majáles 2016“.
RM_2016-453/9
Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov
rada města
rozhoduje,
*01.01*
že nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup osobního automobilu pro Městský
úřad Trutnov“, systémové číslo VZ: P16V00000042, dodavatele Autostyl a.s., Horská 579,
541 01 Trutnov, IČO 24727741, splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené
zadavatelem a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou,
schvaluje
*02.01*
k výše uvedené zakázce pořadí firem dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez
DPH:
1. Autostyl a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov
508 509 Kč,
2. Olfin Car s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov
575 903 Kč.
ukládá
*03.01*
p. Šmídovi zajistit k výše uvedené zakázce uzavření smlouvy s vítěznou firmou Autostyl a.s.,
Horská 579, 541 01 Trutnov, IČO 24727741.
Termín: 31.05.2016
RM_2016-454/9
Mateřská škola, Trutnov - smlouva o poskytování energetických služeb
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o poskytování energetických služeb (ES) mezi Mateřskou školou,
Trutnov a společností SunPlant s.r.o., Za Komínem 688, 541 02 Trutnov, IČO 28765931, dle
předloženého návrhu.
RM_2016-455/9
VZ „Stavební oprava a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin
v objektu Domova pro seniory, Dělnická č. p. 162“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební oprava
a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v objektu Domova pro seniory,
Dělnická č. p. 162“, systémové číslo VZ: P16V00000044,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
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*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.
pověřuje
*03.01*
Ing. Holubovou odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě
měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
RM_2016-456/9
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
strukturu tabulkových míst Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců
206 dle předloženého návrhu.
RM_2016-457/9
Příští schůze RM
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 16. května 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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