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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole nebyla.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-644/13
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
,
umístěné v I. NP o celkové výměře 114,80 m2 (CK + galerie 33,40 m2, prodejna 40,50 m2,
2 výlohy o celkové výměře 10,40 m2, 1 kancelář 6,00 m2, 1 sklad 11,70 m2, 1 chodba
11,40 m2 a 1 WC 1,40 m2) paní
Č
se sídlem
541 01 Trutnov – Dolní Staré Město a
, se sídlem
, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, na dobu určitou dalších 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování cestovní
kanceláře a galerie LADA a provozování prodejny bytového textilu a bytového designu,
s účinností od 01.09.2016. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM_2016-645/13
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 23 Krakonošovo
náměstí, o celkové výměře 33,28 m2 (3 sklady o výměře: 23,37 m2, 5,62 m2, 4,29 m2) spolku
Trutnov – město draka, IČ 26670003, se sídlem Železničářská 507, Trutnov, na dobu určitou
dalších 5 let, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování skladu, s účinností od 01.09.2016. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM 2016-646/13
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul.
v Trutnově, umístěné v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2
a 28,55 m2, výčep – bar 10,10 m2, kuchyň 53,70 m2, kancelář 10,60 m2, chodba u WC pro
veřejnost 14,00 m2, chodba u kuchyně a skladu 11,30 m2, chodba u kanceláře 7,80 m2,
skládek u umývárny nádobí 2,40 m2, přípravna – škrabárna 3,05 m2, sklad u kuchyně
5,45 m2, sklad u WC pro veřejnost 4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2, WC ženy –
personál 8,20 m2, WC muži – veřejnost 8,60 m2, WC ženy – veřejnost 9,40 m2, umývárna
nádobí 21,85 m2) panu
Č
, se sídlem
, 687 06
Velehrad, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemce bude hradit zálohy na služby spojené
s užíváním prostor sloužících podnikání, 1x ročně pronajímatel provede vyúčtování služeb.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci
uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
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Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě
je i pan
oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté
vybrán dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného panem
,
bude jako nájemce vybrán pan
(s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než
nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2016-647/13
Nová loděnice, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou pozemku st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 577
v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí
spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s., IČ 47462965, se sídlem Na Nivách 568, Trutnov,
na dobu určitou 29 dnů.
*01.02*
se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského
vybavení čp. 577 v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
v části obce Poříčí spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s., IČ 47462965, se sídlem
Na Nivách 568, Trutnov.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-648/13
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
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 - umývárna 2,40 m2, WC 1,00 m2) s pan
I
se sídlem podnikání
541 01 Trutnov, na dobu určitou dalších
5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za nájemné ve výši
282.560,00 Kč/rok, za účelem zřízení nestátního zdravotnického zařízení, s účinností od
01.09.2016. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM_2016-649/13
Budova čp. 532 v Trutnově-Poříčí (kuželna)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v budově čp. 532, umístěné na
pozemku st. p. 45/8 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, v části obce Poříčí, ve 2. NP,
o celkové výměře 530 m2 TJ Lokomotiva Trutnov z.s., se sídlem Trutnov – Na Nivách 568,
IČ 474 62 965, za nájemné ve výši 66.800,00 Kč bez DPH, s připočtením DPH v aktuální
platné výši, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování kuželny. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let nebo
nejpozději do doby ukončení nájemního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem,
s možností výpovědi v šestiměsíční výpovědní době,
*01.02*
s poskytnutím technologického zařízení kuželny TJ Lokomotiva Trutnov z.s., se sídlem
Trutnov – Na Nivách 568, IČ 474 62 965 do výpůjčky.
5

NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2016-650/13
Příkazní smlouva – kuželna
rada města
schvaluje
*01.01*
příkazní smlouvu o obstarání „provozních správních služeb“ v zařízení Kuželna. Smlouva
bude uzavřena mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-651/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(cca 375 m2) v k. ú. Horní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
RM_2016-652/13
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 71 m2) v k. ú. Babí manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Zveřejnění bude zasláno panu
RM_2016-653/13
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(41 m2) v k. ú. Horní Staré Město
manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-654/13
p. p. 1417 a p. p. 40/12, vše k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na zábradlí stojícím na části p. p. 1417
(cca 1 m2 pohledové plochy) a plochy na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1 m2
pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky společnosti S-FIRMA,
s. r. o. k umístění dvou směrových tabulí (každá o pohledové ploše 1 m2) za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-655/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
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se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 180 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou paní
, z toho 175 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 5 m k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-656/13
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1
(cca 10 m2) v k. ú. Oblanov na
dobu neurčitou paní
k využití jako vjezd do garáže za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok.
RM_2016-657/13
část p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr města pronajmout část p. p.
(cca 7 m2) k. ú. Trutnov panu
za účelem vybudování sjezdu na p. p.
k. ú. Trutnov v majetku žadatele, na dobu
určitou 5 let za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok. Materiálové a stavební řešení sjezdu bude
shodné se sousedním sjezdem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-658/13
p. p. 2949, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2949 (okapové chodníčky, cca 20 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek Železničářská 442-443 v Trutnově za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-659/13
p. p. 2123, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2123 (celkem cca 92 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství
vlastníků jednotek Dlouhá 574, 575, 576 v Trutnově, z toho část o výměře cca 26 m2
(přístupové chodníčky) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 a část o výměře cca 66 m2
(okapové chodníčky) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
RM_2016-660/13
st. p. 1590 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 1590 (70 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu dle znaleckého
posudku, tj. za 26.420,00 Kč, části p. p. 1845/1 (cca 2,50 m2) a části p. p. 1845/5 (cca
0,50 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši
270,00 Kč/m2, České republice, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe,
státní podnik. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně, DPH, kolek, atd.),
*01.02*
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schválit zřízení bezúplatné služebnosti stezky a cesty na st. p. 1590 v k. ú. Horní Staré
Město, ve prospěch města Trutnova.
RM_2016-661/13
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(809 m2) v k. ú. Oblanov
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 15,00 Kč/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem. Nájemní vztah k p. p.
v k. ú. Oblanov, uzavřený
se Zemědělským družstvem Trutnov se sídlem ve Volanově, přejde na kupující.
RM_2016-662/13
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 550 m2) v k. ú. Oblanov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-663/13
p. p. 530/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 530/1 (okapový chodníček, cca 15 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
Bytovému družstvu Horská 69, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-664/13
p. p. 2753 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2753 (okapový chodníček, cca 8 m2), části p. p. 2748 (okapový
chodníček, cca 25 m2), části p. p. 2963 (okapový chodníček, cca 8 m2), části p. p. 2964
(okapový chodníček, cca 8 m2) a části p. p. 2965 (okapový chodníček, cca 8 m2), vše v k. ú.
Trutnov, Společenství vlastníků jednotek čp. 594-596 Papírenská v Trutnově, za kupní cenu
ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
*01.02*
schválit prodej části p. p. 2190/5 (přístupové chodníčky, cca 6 m2) a části p. p. 2190/4
(přístupové chodníčky, cca 16 m2), vše v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek
čp. 594-596 Papírenská v Trutnově, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-665/13
p. p.
/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 44 m2) v k. ú. Trutnov manž.
a
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_2016-666/13
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 149/8 (cca 200 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
Dolní Promenáda na dobu neurčitou (do doby zahájení revitalizace Dolní Promenády)
společnosti Salon Suzane s. r. o., k umístění dětského hřiště za nájemné ve výši
1.000,00 Kč/rok.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-667/13
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 940 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
I
a panu
, z toho 916 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok, 18 m k umístění altánu a 6 m2 k umístění kurníku za
nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí
být odsouhlasena pronajímatelem. Je povoleno dočasné oplocení pronajaté části p. p.
(cca 940 m2) po dobu platnosti nájemní smlouvy.
RM_2016-668/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(71 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-669/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 95 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
, z toho 88 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
3,00 Kč/m /rok a 7 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-670/13
st. p. 527 (dvě boční stěny domu čp. 73), k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 527, jejíž součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 73 (tj. dvě boční
stěny o celkové výměře 100 m2) k umístění reklamních plachet společnosti XANTIPA
AGENCY s.r.o., na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 1.000,00 Kč/m2 pohledové
plochy/rok – se způsobem plnění: 500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok plnit finančně
a 500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok tzv. barterovým plněním, tzn. formou vlastní
propagace města v médiích agentury – Trutnovinkách Víkendu, Trutnovinkách Magazinu
a na portálu Trutnovinek.
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RM_2016-671/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 6 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 1 rok panu
i k umístění zmrzlinového stánku za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-672/13
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova a k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části plochy na vývěsní desce na části p. p.
(1 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova,
Lípové náměstí na dobu neurčitou paní
, bytem
k umístění smutečních oznámení za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2
pohledové plochy/rok + DPH.
*01.02*
pronájem vitríny na části p. p.
(cca 1 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Horská na
dobu neurčitou paní
bytem
k umístění smutečních oznámení za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok
+ DPH.
RM_2016-673/13
p. p. 417/2, p. p. 418 a další, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 270 027 na pronájem p. p. 417/2 (302 m2), p. p. 418 (176 m2)
a p. p. 419 (2 170 m2) v k. ú. Babí se Sportovním střeleckým klubem SLŠ TRUTNOV
dohodou ke dni 30.06.2016.
RM_2016-674/13
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s.r.o. k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.07.2016 do
31.05.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 149/8 (1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.05.2016 do 30.06.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-675/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 200 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polní, panu
k mezideponii materiálu (štěrkodrť, písek, skladový kontejner) za účelem akce REKO MS ul.
Česká (plynovod) na dobu určitou, a to od 01.07.2016 do 10.08.2016 za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/den.
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RM_2016-676/13
p. p. 2289/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2289/1 (cca 100 m2) v k. ú. Trutnov, společnosti GASCO spol. s r. o.,
k deponii stavebního materiálu (písek, kamenivo) za účelem rekonstrukce plynovodu – ul.
J. Wolkera, ul. S. K. Neumanna a náměstí Osvobození na dobu určitou, a to od 07.07.2016
do 02.09.2016 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2016-677/13
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, panu
i
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.09.2016 do 31.08.2017 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-678/13
p. p. 2217/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2217/12 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, společnosti MKT Restaurant
City s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.07.2016 do
31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2217/12 (1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
od 01.04.2016 do 30.06.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-679/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní, paní
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.07.2016 do 30.11.2016 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 24.05.2016 do
2
30.06.2016 ve výši 3,00 Kč/m /den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2016-680/13
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p.
(1 m2) a části p. p.
(4 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská
a ul. Dolní Promenáda, Galerii města Trutnova k instalaci soch
v rámci 7. ročníku akce „SOCHY V TRUTNOVĚ“ na dobu určitou, a to od 15.07.2016 do
30.09.2016.
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RM_2016-681/13
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p.
(cca 58 m2) a části p. p.
(cca 28 m2) v k. ú. Trutnov,
Krakonošovo náměstí a ul. Jihoslovanská, panu
k umístění lešení
a složení materiálu za účelem opravy fasády a střešní krytiny domu čp. 128 na dobu určitou,
a to od 08.07.2016 do 30.09.2016.
RM_2016-682/13
část p. p. 2213/1 a část p. p. 1717/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou části p. p. 2213/1 (cca 300 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
společnosti Trhy Aleš, spol. s r.o., za účelem pořádání vánočních trhů – tj. umístění cca
30 stánků a pódia (6 m x 4 m) pro účinkující (doprovodný program) na dobu určitou od
08.12.2016 do 23.12.2016 za těchto podmínek:
- stánky budou jednotného stylu a barvy (dřevěné a nůžkové stany),
- sortiment zboží bude převážně vánočního charakteru,
- 2 až 3 stánky budou zdarma k dispozici pro místní dobročinné organizace, zájmová
sdružení či chráněné dílny,
- vypůjčitel zajistí průběžný úklid prostranství a svoz odpadu,
- prodejní doba bude do 18:00 h,
*01.02*
s výpůjčkou části p. p. 1717/1 (výměra cca 500 m2, tj. 30 parkovacích stání) v k. ú. Trutnov,
parkoviště U Studny, společnosti Trhy Aleš, spol. s r.o., za účelem parkování automobilů
stánkařů Vánočních trhů na dobu určitou od 09.12.2016 do 23.12.2016.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-683/13

– žádost o přidělení bytu
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ paní
, Trutnov.
RM_2016-684/13
– žádost o prominutí nájmu

rada města
souhlasí
*01.01*
s prominutím nájemného za byt
, č. b. 5, 2. podlaží za měsíc červen 2016 ve výši
3.750,00 Kč z důvodu rekonstrukce bytu MEBYSem Trutnov s.r.o.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-685/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Tenisová klubovna zateplení”
rada města
schvaluje
*01.01*
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k veřejné zakázce malého rozsahu “Tenisová klubovna zateplení”:
- 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_2016-686/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken památková zóna 2016”
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken památková zóna 2016” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé bytové domy, kterou je:
- pro bytový dům Krakonošovo nám. 22 nabídka uchazeče DAKO spol. s r.o., IČ 47453443,
s nabídkovou cenou 723.400,00 Kč bez DPH,
- pro bytový dům Krakonošovo nám. 23 nabídka uchazeče Milan Dytrich, IČ 65696671
s nabídkovou cenou 595.766,00 Kč bez DPH,
- pro bytový dům Krakonošovo nám. 129 (přístavek) nabídka uchazeče Roman Vejnar,
IČ 88336671 s nabídkovou cenou 367.140,00 Kč bez DPH.
bere na vědomí
*02.01*
pořadí nabídek dle předloženého materiálu.
souhlasí
*03.01*
s uzavřením smluv s vybranými uchazeči, a pro případ, že by vybraný uchazeč neposkytl
k tomu potřebnou součinnost, souhlasí též s uzavřením smlouvy postupem obdobně dle § 82
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
RM_2016-687/13
Pověření Městské policie Trutnov k vyřizování povolení vjezdu pro vozidla na
komunikace s dopravním omezením
rada města
pověřuje
*01.01*
Městskou policii Trutnov k vydávání povolení vjezdu pro vozidla na komunikace s dopravním
omezením s dodatkovou tabulkou „Mimo povolení MěÚ Trutnov“ a „Mimo povolení MP
Trutnov“.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-688/13
Základní škola Komenského – převod finančních prostředků do fondu investic
rada města
schvaluje
*01.01*
příspěvkové organizaci Základní škola, Trutnov, Komenského 399 převod prostředků
v částce 416.766,75 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
RM_2016-689/13
Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací
rada města
schvaluje
*01.01*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle upraveného návrhu.
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RM_2016-690/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 18.000,00 Kč pro Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637,
Palackého 99, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.2. Dotace na činnost
v oblasti sociálních služeb – poskytování služeb odborného sociálního poradenství,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637, Palackého 99, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
schvaluje
*02.01*
dotaci ve výši 5.000,00 Kč pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu
103, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – pořádání anglického tábora „English Camp Trutnov 2016“ v Peci pod
Sněžkou,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 5.000,00 Kč pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu
103, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – pořádání 5. ročníku amatérského turnaje v malé kopané „Krakonošova
kopačka“,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*04.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Trutnov,
IČ 62048571, Na Břehu 203, 541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní
dotace výše nedefinované – činnost organizace a nákup léčiva pro včely,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Trutnov,
IČ 62048571, Na Břehu 203, 541 03 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-691/13
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 8.000,00 Kč pro pana Ing. Vojtěcha Háka, IČ 87211165, bytem Pražská 394,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních
organizací – podpora internetového projektu "Staré Trutnovsko" – provoz a propagace
projektu,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
Č
bytem
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních
organizací – částečná úhrada výdajů na pořízení notového materiálu, propagaci, cestovní
výlohy, opravy hudebních nástrojů,
*02.02*
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veřejnoprávní smlouvu pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
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*03.01*
dotaci ve výši 4.000,00 Kč pro pana
bytem
541 02 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – pořádání
hudební akce "Monster of Metal Warm Up",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
nar.
bytem
541 02 Trutnov, v předloženém znění,
*04.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro pana
nar.
bytem
541 02 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – pořádání
hudební akce "Monster of Metal and Hardcore Vol. XII",
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
nar.
bytem
541 02 Trutnov, v předloženém znění,
*05.01*
dotaci ve výši 15.000,00 Kč pro Obec Malé Svatoňovice, IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34
Malé Svatoňovice, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
pořádání 10. ročníku literárního festivalu "Studánecká Čapkiana",
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Obec Malé Svatoňovice, IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34
Malé Svatoňovice, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-692/13
VZ "Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného
podlimitního řízení s názvem „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“,
*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 p. Andra odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace,
popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
RM_2016-693/13
Výtvarná soutěž na ztvárnění uměleckého díla věnovaného tematicky 100letému
výročí Dne vzniku samostatného československého státu – soutěžní podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výtvarné soutěže o návrh s názvem „Umělecké dílo k 100letému výročí Dne vzniku
samostatného československého státu“, systémové číslo VZ P16V00000091, zadávané
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
*01.02*
text soutěžních podmínek včetně příloh dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování členů a náhradníků členů poroty závislých i odborně kvalifikovaných pro
posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů dle upraveného návrhu.
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RM_2016-694/13
VZ "Obnova kaple v Oblanově"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Obnova kaple v Oblanově“, systémové č. VZ
P16V00000062, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 1
–
541 01 Trutnov,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
541 01 Trutnov,
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
2016-695/13
VZ "Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná – I. etapa"
rada města
schvaluje
*01.01*
k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná – I. etapa“,
systémové č. VZ: P16V00000025, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče č. 5 – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Křižíkova 2393,
415 01 Teplice, IČ 40233308,
*01.02*
pořadí uchazečů dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308
– 8.966.138,27,
2. EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924
– 9.974.617,00,
3. SOVIS CZ, a. s., Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 27532208
– 10.213.762,09,
4. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 –10.530.842,00,
5. M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868 – 11.174.212,50,
6. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628
– 12.330.260,52.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-696/13
Smlouvy o financování povrchu komunikace ulice Blanická
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dohody o úhradě výdajů na akci rekonstrukce ulice Blanická se společností RWE
GasNet s.r.o., v předloženém znění,
*01.02*
uzavření smlouvy o spolupráci při rekonstrukci veřejné infrastruktury, a to v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Blanická se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu dohody o úhradě výdajů se společností RWE GasNet s.r.o.,
v předloženém znění.
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*02.02*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy o spolupráci při rekonstrukci veřejné infrastruktury,
a to v souvislosti s rekonstrukcí ulice Blanická se společností Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., v předloženém znění.
RM_2016-697/13
VZ "Rekonstrukce ul. Blanická"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Blanická“, systémové č. VZ
P16V0000059, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 2 –
M-SILNICE, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. M-SILNICE, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868 – 2.227.478,34,
2. STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744 – 2.252.251,00,
3. SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ 27532208
– 2.462.643,00,
4. REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ 64824781
– 2.780.386,00.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-698/13
VZ na stavební akci: "I/16 Trutnov, Polská ul., OŽK"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce na stavební práce vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „I/16 Trutnov,
Polská ul., OŽK“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
M-SILNICE a.s.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu Smlouvy o dílo s vítěznou firmou M-SILNICE a.s., v předloženém znění.
RM_2016-699/13
VZ "Rekonstrukce VO – ul. Náchodská, Sportovní V Alejce"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce VO –
ul. Náchodská, Sportovní, V Alejce“, systémové č. VZ P16V00000092,
*01.02*
text zadávací dokumentace 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_2016-700/13
SOD na akci "Oprava povrchu komunikace v ul. Hornoměstská, Přespolní, Nad Jezem"
– Technické služby Trutnov, s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava povrchu komunikace ul. Hornoměstská, Přespolní,
Nad Jezem" se společností Technické služby Trutnov s.r.o., v předloženém znění.
RM_2016-701/13
VZ "Rekonstrukce ulice Skřivánčí“
rada města
schvaluje
*01.01*
k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí – část A“, systémové číslo
zakázky P16V00000073, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče č. 7 – M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
*01.02*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 1 a vyloučení uchazeče EUROVIA CS a.s., Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Odštěpný závod Čechy střed, Závod Čechy východ,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,
*01.03*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 4 a vyloučení uchazeče STRABAG a.s., odštěpný závod
Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
*01.04*
1. M- SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice – 5.161.734,71 Kč bez DPH,
2. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 – 5.529.000,00 Kč bez DPH,
*01.05*
k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí – část B“, číslo zakázky
P16V00000073, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení části B,
*01.06*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 2 a vyloučení uchazeče PDV RAILWAY a.s., Blahoslavova
937/62, 400 01 Ústí nad Labem,
*01.07*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 5 a vyloučení uchazeče STRABAG RAIL a.s.,
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov,
*01.08*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 6 a vyloučení uchazeče SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,
Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy na část A zakázky.
schvaluje
*03.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice
Skřivánčí_Drážní objekty“zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
*03.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu,
*03.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu,
*03.04*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, která je pověřena i posouzením
kvalifikace, v navrženém složení.
pověřuje
*04.01*
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Ing. France a p. Andra odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace,
popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
RM_2016-702/13
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 zakázky P16V00000042, dodavatele Autostyl a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 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 ....................... 294.771,00 Kč,
2. HAVEX-auto s.r.o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí ........ 365.859,00 Kč.
ukládá
*03.01*
Ing. Masaříkovi zajistit k výše uvedené zakázce uzavření smlouvy s vítěznou firmou Autostyl
a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741.
Termín: 29.07.2016
RM_2016-703/13
Záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad putovní výstavou „Každý svého zdraví strůjcem“.
RM_2016-704/13
VZ "Rekonstrukce kamerového systému města Trutnova"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
kamerového systému města Trutnova“, syst. číslo zakázky P16V00000031,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému 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*
Mgr. Svobodu odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě
měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
RM_2016-705/13
Platové záležitosti vybraných ředitelů ZŠ, MŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu osobního příplatku Mgr. Josefa Khola, ředitele Střediska volného času, Trutnov, dle
předloženého návrhu.
bere na vědomí
*02.01*
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platový postup do vyššího platového stupně u vybraných ředitelů škol (školského zařízení)
v průběhu roku 2016.
RM_2016-706/13
ZŠ Komenského – přijetí účelového finančního daru
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 118.000,00 Kč Základní školou, Trutnov,
Komenského 399, a to od Nadačního fondu Ámos, se sídlem Komenského 399, Trutnov,
IČ 49290126, k zajištění realizace investiční akce, tj. 3. fáze úpravy hřiště robinzonádního
typu v areálu školy dle předloženého návrhu.
RM_2016-707/13
ZŠ Komenského – péče o děti mimo školní výuku v ZŠ
rada města
bere na vědomí
*01.01*
získání dotace Základní školou, Trutnov, Komenského 399 na základě podané žádosti
o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, a to na realizaci projektu „Pomáháme
rodičům – péče o děti mimo školní výuku v ZŠ Komenského Trutnov“.
RM_2016-708/13
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 31.820,00 Kč Základní školou pro žáky se
specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 od Drab foundation – nadační fond,
Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ 03265561, na úhradu měsíčních záloh za
obědové služby poskytované obdarovaným v období od 01.09.2016 do 31.12.2016, a to ve
prospěch 17 nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2016-709/13
VZ „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava fasády
hlavní budovy ZŠ v Poříčí“, syst. číslo zakázky P16V00000077,
*01.02*
s textem zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem 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*
Mgr. Švarce odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě měnit
zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
RM_2016-710/13
Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb
rada města
bere na vědomí
22

*01.01*
ukončení smlouvy o provádění závodní preventivní péče se společností CENTRUMPLO,
s. r. o., MUDr. Jaroslava Ticháčková, k 30.06.2016.
schvaluje
*02.01*
uzavření smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Pavlem Černým –
praktický lékař, s. r. o., na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2017
pověřuje
*03.01*
tajemníka MěÚ Ing. Jana Seidela uzavřením smlouvy o poskytování pracovně lékařských
služeb s MUDr. Pavlem Černým – praktický lékař, s. r. o.
RM_2016-711/13
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 01. srpna 2016 od 15:00 h v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

23

