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02.01 − Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (ZUŠ) − splněno
02.01 − Dohoda o provedení geologických prací − povolení vstupu
− splněno
02.01 − Obnova vodní nádrže Studenec − smlouva o užívání pozemku
− splněno

NEMOVITOSTI − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-879/17
Lípové nám. čp. 264 (bytová jednotka č. 264/4)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci − volné bytové jednotky č. 264/4, 1 + 2 o výměře 88,14 m2
v domě čp. 264 na st. p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí
u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276
ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka
ze dne 07.01.2008.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání 495.000,00 Kč,
neuplatní se Zásady pro prodej..., neuplatní se 20% sleva ze sjednané ceny.
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RM_2016-880/17
Vodní ul. (trafostanice TS TU_522)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej nemovité věci − nově vzniklého pozemku označeného jako st. p. 5930,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba
bez čp./č. e. − stavba technického vybavení − stavba trafostanice TS TU_0522, včetně všech
příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.10.2014 − do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, za cenu vycházející ze znaleckého
posudku ve výši 240.000,00 Kč.
Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku a geometrického plánu, hradí kupující.
NEBYTOVÉ PROSTORY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-881/17
Žižkova čp. 386
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 386 Žižkova v Trutnově, umístěné
v suterénu o celkové výměře 107,32 m2, uzavřené dne 29.12.2006 mezi městem Trutnovem
a Společenstvím vlastníků jednotek Palackého 380-385 a Žižkova 386 v Trutnově,
IČ 25958721, na dobu určitou do 31.12.2026, dohodou k 31.10.2016,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 386 Žižkova ul. v Trutnově,
umístěné v suterénu o celkové výměře 107,32 m2 Společenství vlastníků jednotek Palackého
380-385 a Žižkova 386 v Trutnově, IČ 25958721, na dobu určitou do 31.12.2026, za účelem
zřízení kanceláře a místnosti pro neziskové aktivity členů SVJ, s účinností od 01.11.2016.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
RM_2016-882/17
Národní čp. 199 (kancelář č. 2)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul.
v Trutnově, kancelář č. 2 ve III. NP o celkové výměře 35,90 m2 (2 místnosti), na dobu určitou
5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2016-883/17
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp.
v Trutnově 4, umístěných v I. NP o celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna
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38,36 m2, 1 šatna 5,61 m2, 1 úklidová komora 1,80 m2 a 1 WC 2,20 m2) ze stávajícího nájemce
pana
na pana
, za stejných smluvních
podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
11.10.2016, za účelem zřízení vinotéky a prodejny vína. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-884/17
Horská čp. 220
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 Horská ul. v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 43,50 m2 (2 sklady o výměře 32,10 m2 a 11,40 m2) se
společností AeskuLab Patologie k.s., IČ 49709101, na dobu určitou dalších 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za nájemné ve výši 48.398,10 Kč/rok, za
účelem zřízení archivu preparátů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-885/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části p. p.
(cca 52 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní
, ke dni 31.10.2016,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 112 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu
, z toho 35 m2 k umístění chatky za nájemné ve
2
2
výši 10,00 Kč/m /rok, 50 m k zahrádkářským účelům a 27 m2 jako přístupová cesta za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-886/17
p. p.
, st. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(1 053 m2) a st. p.
kupní cenu paní
.

(136 m2) v k. ú. Starý Rokytník za sníženou
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RM_2016-887/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 276 m2) v k. ú. Trutnov manž.
*01.02*
schválit prodej části p. p.
(cca 172 m2) v k. ú. Trutnov manž.

,
.

POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-888/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s pronájmem části p. p.
(cca 60 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, panu
(veřejná plocha).
RM_2016-889/17
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2016-890/17
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení pronájmu k části p. p. 146/1 (cca 158 m2, nově p. p. 146/6) v k. ú. Bojiště u Trutnova
s panem
z důvodu prodeje.
souhlasí
*02.01*
se změnou účelu nájmu u p. p.
(105 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova z přístupové cesty na
údržbu pozemku za stávajících podmínek nájemní smlouvy. Oplocení p. p.
není
povoleno.
RM_2016-891/17
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o výpůjčce č.
na pronájem pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova,
uzavřené s Královéhradeckým krajem, dohodou k 30.09.2016 z důvodu na straně
Královéhradeckého kraje.
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RM_2016-892/17
p. p. 2362/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2362/1 v k. ú.
Trutnov v majetku České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní
podnik, za účelem uložení a provozování výustního objektu kanalizace v rozsahu 4 m2.
Jednorázová úplata činí 1.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-893/17
p. p. 1792/1 a p. p. 1793/1, k. ú. Horní 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. 1792/1
a p. p. 1793/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 130 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-894/17

− žádost o holobyt
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na holobyt
trv. bytem
, Trutnov 2.

s paní

,

MAJETEK MĚSTA − RŮZNÉ
RM_2016-895/17
MEBYS Trutnov s.r.o. − VZ “Oprava knihovny” − vícepráce
rada města
schvaluje
01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava knihovny”− vícepráce dle předloženého návrhu.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zahrnujícího předmětné vícepráce a navýšení ceny
díla o 191.341,00 Kč bez DPH.
RM_2016-896/17
MEBYS Trutnov s.r.o. − Na Lukách čp. 460 (šatna na zimním stadionu)
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít podnájemní smlouvu s panem
,
, Trutnov, na šatnu na zimním stadionu v Trutnově, Na Lukách 460, o výměře
21,07 m2, na dobu určitou od 12.09.2016 do 31.03.2017, za nájemné ve výši 6.500,00 Kč bez
DPH za dobu platnosti podnájemní smlouvy, za účelem vybudování zázemí hokejového
7

družstva. Podnájemce bude dále hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytového
prostoru.
RM_2016-897/17
PKS Bojiště − výzva veřejnosti „Jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště“
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výzvy pro zjištění názoru občanů jak dál naložit s areálem Přírodního kulturního
střediska Bojiště.
schvaluje
*02.01*
text výzvy veřejnosti k podání návrhů: „Jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště“.
RM_2016-898/17
Lesy a parky Trutnov s.r.o. − vyhlášení lesů zvláštního určení
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit vyhlášení lesů zvláštního určení dle předloženého návrhu.
RM_2016-899/17
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-900/17
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 − rozpočtové opatření č. 3
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit „Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3“.
RM_2016-901/17
Dohoda o poskytování cash-poolingu – ukončení účinnosti
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení účinnosti „Dohody o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté
osoby“ ke konci dne 05.09.2016.
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RM_2016-902/17
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů.
RM_2016-903/17
Zásady č. 1/2016 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Zásady č. 1/2016 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
v předloženém znění.
RM_2016-904/17
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 529.840,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť –
částečná úhrada výdajů souvisejících s provozem kuželny za období srpen-prosinec 2016
(výdaje spojené s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových
a čisticích prostředků),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-905/17
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Navýšení dotace pro DTJ Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit navýšení dotace o částku 20.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČ 43463045, Trutnov, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť − údržba sportovního areálu
Mánesova/Bohuslavická, nákup materiálního vybavení k údržbě, zastřešení střídaček a úprava
plochy pro hřiště kategorií U7-U11,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro DTJ Trutnov, IČ 43463045, Trutnov,
v předloženém znění.
RM_2016-906/17
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 20.000,00 Kč pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný
spolek, IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí družstva dívek
v basketbale na mezinárodní soutěži ISF "World Schools Championship Basketball 3x3 - 2016"
v Tallinu v Estonsku,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek,
IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, v předloženém znění,
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*02.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro Aeroklub Hronov z.s., IČ 15046061, K Letišti 612, 549 32 Velké
Poříčí, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí
na závodech v bezmotorovém létání roce 2016,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Aeroklub Hronov, z.s., IČ 15046061, K Letišti 612, 549 32 Velké
Poříčí, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 30.000,00 Kč pro paní
, nar.
, bytem
,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
částečná úhrada výdajů souvisejících s přípravou na Světový pohár v paralukostřelbě a na
Letní paralympijské hry v Brazílii v Rio de Janeiro,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
, nar.
, bytem
,
Trutnov, v předloženém znění,
*04.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s., IČ 00435813,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity
dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 39. ročníku akce "Škola
bruslení",
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s., IČ 00435813,
Na Nivách 568, Trutnov, v předloženém znění,
*05.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro pana
, nar.
, bytem
, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
částečná úhrada výdajů souvisejících s přípravou a účastí na ME v benchpressu v Anglii,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
nar.
, bytem
,
Trutnov, v předloženém znění,
*06.01*
dotaci ve výši 25.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s., IČ 05057752,
Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 3. ročníku akce „ABB Trutnovský
Půlmaraton“,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s., IČ 05057752, Švédská
279, Trutnov, v předloženém znění,
*07.01*
dotaci ve výši 6.000,00 Kč pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José
Martího 31, Praha 6, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí
a mládeže – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 8. ročníku okresního a krajského kola ve šplhu ZŠ a SŠ „Velká cena Trutnova ve šplhu“,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José Martího
31, Praha 6, v předloženém znění,
*08.01*
dotaci ve výši 7.000,00 Kč pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José
Martího 31, Praha 6, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí
a mládeže – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním republikového finále ve šplhu
SŠ "Velká cena Trutnova ve šplhu",
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*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José Martího
31, Praha 6, v předloženém znění,
*09.01*
dotaci ve výši 6.000,00 Kč pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José
Martího 31, Praha 6, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí
a mládeže – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 1. ročníku okresního a krajského kola v aquatlonu ZŠ a SŠ "Velká cena Trutnova v aquatlonu",
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Asociaci školních sportovních klubů ČR, IČ 45773688, José Martího
31, Praha 6, v předloženém znění,
*10.01*
dotaci ve výši 3.000,00 Kč pro ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub KRAKONOŠ, IČ 22843841,
Sněženková 501, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 6. ročníku závodu ve střelbě na asfaltové
terče „Putovní pohár města Trutnova“,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub KRAKONOŠ, IČ 22843841,
Sněženková 501, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-907/17
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí
na ME
v plavání v Londýně,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
schválit dotaci ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů na pořádání 17. ročníku mezinárodního turnaje v basketbalu,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
schválit dotaci ve výši 27.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
částečná úhrada části výdajů spojených s účastí reprezentantů ČR z oddílu POWERLIFTING
SPARTAK TRUTNOV na ME ve Finsku GPC EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2016
(ROVANIEMI-FINLAND),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, v předloženém znění,
*04.01*
schválit dotaci ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
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částečná úhrada části výdajů spojených s účastí reprezentanta ČR z oddílu HIGHLANDERS
SPARTAK TRUTNOV
na Muaythai World Championship 2016, JönköpingSweden,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-908/17
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 22.500,00 Kč pro paní
, nar.
, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – úhrada výdajů spojených
s účastí
na dvou krasokempech v Nymburku a soustředění v Náchodě,
*02.01*
dotaci ve výši 30.000,00 Kč pro pana
, nar.
, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – úhrada výdajů souvisejících
s účastí na MČR v silovém trojboji a benchpressu WPC World Cup 2016 Praha.
RM_2016-909/17
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z.s. (změna účelu)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Mateřské centrum KAROlínka z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, a to náklady spojené s provozem (úhrada nájemného,
vodného a stočného, tepla a elektrické energie) mateřského centra KAROlínka v roce 2016
a výměnou podlahové krytiny ve dvou místnostech v mateřském centru.
RM_2016-910/17
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 200.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.06.2016, tj. na částečnou úhradu mzdových nákladů na zajištění lékařské pohotovostní
služby ve večerních hodinách na odděleních interním, chirurgickém a dětském, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
RM_2016-911/17
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.06.2016, tj. na pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním převozů občanů na území města
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Trutnova pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové, za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.
RM_2016-912/17
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 385.000,00 Kč pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo
náměstí 74, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
31.08.2016, tj. na údržbu a provoz MTB stezek, dokončení stávajících tratí a výdaje na projekt
nového trailu v souladu se žádostí ze dne 31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design
nového trailu, výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu,
pohonných hmot, propagací, účetnictvím), za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města.
RM_2016-913/17
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 43.873,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední
zdravotnickou školu, Trutnov, Procházkova 303, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, na
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 07.07.2016, tj. na částečnou
úhradu výdajů souvisejících s dokončením oprav fásady Domova mládeže Bulharská ul.
RM_2016-914/17
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 15.000,00 Kč pro Klíč, IČ 65715403, Slovanské náměstí 165, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 3.3. Dotace na prevenci kriminality – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním akcí pro děti ze sociálně slabých rodin v roce 2016 – jednodenní
výlety, víkendové pobyty, letní dětský tábor, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klíč, IČ 65715403, Slovanské náměstí 165, Trutnov, v předloženém
znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*02.01*
dotaci ve výši 5.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů souvisejících s pořádáním soutěže v létání draků "Drakiáda", za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
*03.01*
dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů na sekání trávy modelářského letiště, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
*04.01*
dotaci ve výši 3.000,00 Kč pro BoGi, z.s., IČ 26558378, Bratří Čapků 341, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním letních příměstských táborů s angličtinou v roce 2016, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro BoGi, z.s., IČ 26558378, Bratří Čapků 341, Trutnov, v předloženém
znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*05.01*
dotaci ve výši 20.000,00 Kč pro Junák - Český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s.,
IČ 60153521, Horská 73/5, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů souvisejících s obnovou táborového vybavení (nákup
molitanových matrací včetně povlaků, skříněk do stanů, podlážek, lavic a stolů, dokoupení
nových stanů), za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Junák - Český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s., IČ 60153521,
Horská 73/5, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.
RM_2016-915/17
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 20.000,00 Kč pro Další šance z.s., IČ 22873163, Čechova 664, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované – výdaje na zaléčení a kastraci volně žijících koček na území města Trutnova.
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Další šance z.s., IČ 22873163, Čechova 664, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města.
RŮZNÉ
RM_2016-916/17
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč panu
, nar.
,
bytem
, 541 01 Trutnov, na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem
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podpory bytové výstavby - částečná úhrada nákladů na vybudování splaškové kanalizace
a vodovodu k rodinnému domu na pozemku p. č.
v k. ú. Volanov,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem
, nar.
,
bytem
, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2016-917/17
Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla − Dodatek č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
k investiční akci "Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla" prodloužení termínu dodání části
technologického vybavení kuchyně do 12.09.2016, které svou povahou nebrání zprovoznění
kuchyně k datu plánovaného spuštění,
*01.02*
uzavření předloženého "Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo" č. 50/D/R/16 z 22.06.2016 se společností
Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., reflektujícího předložený posun termínu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření "Dodatku č. 2" smlouvy se Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o.
Termín: 20.09.2016
RM_2016-918/17
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit realizaci "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E" v roce 2016 z vlastních
zdrojů v rozsahu do 17,5 mil. Kč vč. DPH,
*01.02*
schválit realizaci zbývající části "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E" v roce 2017
z vlastních zdrojů v rozsahu cca 9 mil. Kč vč. DPH.
RM_2016-919/17
Chodník Volanov 2. část - smlouva o právu provést stavbu
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Trutnov - Volanov, chodník pro pěší - II. část" dle
předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Trutnov - Volanov, chodník pro
pěší - II. část" dle předloženého návrhu.
Termín: 26.09.2016
RM_2016-920/17
VZ "Dodávka posypové soli 2016 - 2019"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Dodávka posypové soli 2016
- 2019", systémové č. VZ: P16V00000118,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k zadávacímu 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.
RM_2016-921/17
VZ "Trutnov - oprava krytu chodníku v ulici Křižíkova"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Trutnov – oprava krytu chodníku v ulici Křižíkova“,
systémové č. VZ: P16V00000117, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče č. 2 – POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov
823.229,00
2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov 949.359,00
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-922/17
Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s podáním žádosti o podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ a následnou
realizací projektu dle této výzvy,
*01.02*
souhlasit s pověřením rady města k úkonům nutných k realizaci projektu dle výzvy č. 28,
*01.03*
souhlasit se stanovením Ing. Masaříka jako zodpovědné osoby za projekt dle výzvy č. 28.
RM_2016-923/17
Záštita starosty města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad veřejným závodem ve střelbě na asfaltové
terče „Putovní pohár města Trutnova“.
RM_2016-924/17
Použití znaku města Trutnova, poskytnutí propagační fotografie a uzavření smlouvy
o spolupráci se společností Europrogress
rada města
schvaluje
*01.01*
použití znaku města Trutnova, poskytnutí propagační fotografie a uzavření smlouvy o spolupráci se společností Europrogress dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Masaříkovi zajistit uzavření smlouvy.
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RM_2016-925/17
Dokončení systémových změn ve stacionáři
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené
a tělesně postižené, IČ 70153884, kterým se ke dni 01.01.2017 mění její název na Stacionář
mezi mosty Trutnov a dle předloženého návrhu se rozšiřuje její hlavní účel a předmět činnosti,
*01.02*
uložit Městskému úřadu Trutnov vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Stacionář mezi mosty Trutnov, IČ 70153884, a to s účinností od 01.01.2017.
RM_2016-926/17
Sociální služby – navýšení dotace pro Most k životu o.p.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit navýšení dotace o částku 200.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá
300, Trutnov, 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, za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá
300, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města.
RM_2016-927/17
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*01.01*
ředitelům škol a školského zařízení, které zřizuje město Trutnov, platové tarify v souladu
s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to s účinností od 01.09.2016,
*01.02*
výše uvedeným ředitelům v návaznosti na změny platových tarifů příplatky za vedení dle
předloženého návrhu, a to s účinností od 01.09.2016.
RM_2016-928/17
Nabytí majetku po zemřelém
rada města
schvaluje
*01.01*
vyslovení souhlasu s tím, aby dědické řízení po
, nar.
, bylo zastaveno
a jeho nepatrný majetek byl vydán městu Trutnovu, jako vypraviteli pohřbu, neboť náklady
pohřbu byly vynaloženy z jeho prostředků,
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku Městského úřadu Trutnov, provedením potřebných
úkonů v souvislosti s nabytím majetku za město Trutnov.
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RM_2016-929/17
Upuštění od vymáhání pohledávky – HRANOL CZ, spol. s r. o.
rada města
schvaluje
*01.01*
upuštění od vymáhání pohledávky vůči společnosti HRANOL CZ, spol. s r. o., IČ 25256475,
ve výši 41.109,80 Kč s příslušenstvím z důvodu bezvýslednosti jejího dosavadního vymáhání
exekuční cestou.
RM_2016-930/17
Stimulace veřejnosti ke sportu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci
stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., dle
předloženého konceptu.
ukládá
*02.01*
městskému úřadu nechat vypracovat znalecké ocenění poskytované reklamy na sport v Trutnově s logem města zaměřeným na sport.
RM_2016-931/17
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu Miloni Vlčkovi prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na
Horské ulici od 01.10.2016 do 02.11.2016.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí
rady města.
Termín: 16.09.2016
RM_2016-932/17
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 26.09.2016 od 15:00 h v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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