MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 18. září 2017
Zasedání bylo zahájeno ve 13:01 za přítomnosti 29 členů zastupitelstva města.
Omluveni: paní Blanka Bubnová, Iva Řezníčková, pan Milan Kout
V době zahájení nepřítomna Mgr. Ivana Duffová.
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné. Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Pogratuloval oslavencům od minulého ZM.
Návrhový výbor
1. Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.
2. Bc. Martin Mečíř
3. Mgr. Petr Skokan

Hlasování: 28 – 0 – 1
Hlasování: 28 – 0 – 1
Hlasování: 29 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Petr Horčička, pan Petr Ondráško
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3
4. Majetek města
5. Dotace
6. Rozšíření sběrného dvora Trutnov-Dolní Staré Město
7. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
8. Projekt „Stezka pokladů“ (změna partnerů projektu)
9. Mikroprojekt "Města odletů – Świdnica a Trutnov"
10. Stimulace veřejnosti ke sportu
11. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017
12. Porušení rozpočtových pravidel příjemci dotací
13. Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových ZŠ
14. Různé
15. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje:
 stažení bodu 8. Projekt „Stezka pokladů“ (změna partnerů projektu) – z důvodu zpracování
nové projektové žádosti.
 do bodu 14. Různé zařadit následující body:
14a) Plán kontrolní činnosti KV na 2. pololetí 2017
14b) STATUT SPORTOVNÍCH CEN MĚSTA TRUTNOVA
14c) Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města.

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Materiál 5c – Mgr. Adamec uvedl, že na základě jednání s ředitelem Oblastní nemocnice Trutnov a.s., bude předložen protinávrh na změnu usnesení pod bodem 01.01. Pokud jde o druhou
žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění pohotovostní lékařské služby
ve večerních hodinách, žadatel na jejím projednání aktuálně netrvá a navrhl její zpětvzetí.
Materiál 14b) STATUT SPORTOVNÍCH CEN MĚSTA TRUTNOVA požádal členy zastupitelstva
o následující změnu v textu návrhu statutu.
článek II, odst. 4 …posoudí tělovýchovná komise Rady města Trutnova nahradit …posoudí Komise pro sport a využití sportovních zařízení.
Mgr. Duffová přišla ve 13:06, zasedání zastupitelstva pokračovalo za přítomnosti 30 zastupitelů.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o doplněném programu
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3
4. Majetek města
5. Dotace
6. Rozšíření sběrného dvora Trutnov-Dolní Staré Město
7. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
8. Mikroprojekt "Města odletů – Świdnica a Trutnov"
9. Stimulace veřejnosti ke sportu
10. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017
11. Porušení rozpočtových pravidel příjemci dotací
12. Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových ZŠ
13. Různé
13a) Plán kontrolní činnosti KV na 2. pololetí 2017
13b) STATUT SPORTOVNÍCH CEN MĚSTA TRUTNOVA
13c) Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
14. Závěr
Hlasování o doplněném programu: 30 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel seznámil zastupitele s plněním usnesení zastupitelstva města a plněním investičních
akcí města. Mgr. Hendrych podal informace týkající se strategického plánu města. V průběhu října 2017 proběhne další zasedání komise, na další zasedání zastupitelstva města budou mít zastupitelé k dispozici zápis.
Zahájena rozprava. Dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
 informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
 informaci o plnění investičních akcí.
ZM stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 11.12.2017
Hlasování: 30 – 0 – 0
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3. Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec krátce seznámil zastupitele s předkládaným rozpočtovým opatřením. Zastupitele
seznámil s vývojem příjmů, dále pohovořil také o skladbě výdajů a plánovaných investičních akcí.
Lze konstatovat, že hospodaření se vyvíjí prozatím lépe, než bylo očekáváno.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 23 – 0 – 7
4. Majetek města – Mgr. Hendrych
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 –

(

)

Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že tento objekt je nabízen k prodeji dlouhodobě, tomu odpovídá i stav nemovitosti v interiéru i exteriéru.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazoval, jaké jsou záměry zájemce s využitím této nemovitosti. Dotazuje se,
zda tam bude restaurace nebo herna. Mgr. Adamec nedokáže na položenou otázku nyní odpovědět.
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 192/4 o výměře 418,00 m2, jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.
ulice – jiná stavba (
), k. ú.
Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.09.2015, do vlastnictví pana
,
, za nabídnutou kupní cenu 1.400.000,00 Kč.
Hlasování: 29 – 0 – 1
Mat. 4a2 – Bezúplatný převod podílu na domech Horská čp. 658, 659, 660, Trutnov-Horní
Staré Město
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
záměr města ke zveřejnění – bezúplatný převod vlastnického podílu města Trutnova ve výši 51 %
na nemovitých věcech – domech čp.
na pozemku st. p.
, čp.
na pozemku st. p.
a čp.
na pozemku st. p.
a záměr města ke zveřejnění – bezúplatný převod nemovitých
věcí, pozemků st. p.
, st. p.
a st. p.
, vše v ulici Horská, obci Trutnov, v části obce
a k. ú. Horní Staré Město, na Bytové družstvo Horní Staré Město, IČ
,
.
Hlasování: 28 – 0 – 2
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POZEMKY
Mat. 4b1 – 18 bodů
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatné hlasování o bodu č. 13.
Ostatní materiály (tj. 1-12, 14-18) budou hlasovány jako celek.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodech 1-12, 14-18 – materiály schvalovány jako celek
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m 2, jako přístupovou cestu.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 69,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Libeč
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 19,00 m2) a části p. p.
(cca 70,00 m2) v k. ú. Libeč panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Horní Maršov
ZM schvaluje
prodej p. p.
(483,00 m2) v k. ú. Horní Maršov panu
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 260,00 Kč/m2. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující (vč. DPH).
p. p. 709/18 a další, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
prodej p. p. 709/18 (14,00 m2), p. p. 709/12 (17,00 m2) a p. p. 709/2 (102,00 m2) v k. ú. Volanov
obci Staré Buky za kupní cenu v místě a čase obvyklou jako pozemky pod tělesem komunikace.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Oblanov
ZM schvaluje
 prodej části p. p.
(cca 85,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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 prodej části p. p.
(cca 89,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní cenu
2
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m , k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
ZM schvaluje
prodej části p. p. 23/1 (cca 450,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova panu PhDr.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova panu

.

p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
 přijetí daru části p. p. 1510/1 (nově označené dle GP č. 1290-146/2017 jako p. p. 1510/40
o výměře 11,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od Královéhradeckého kraje,
 omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek
pod litinovým křížem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
st. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
ZM schvaluje
prodej podílu o velikosti 7410/36286 na st. p.
(o celkové výměře 265,00 m 2) v k. ú. Trutnov
panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,00 Kč/m2, jako podíl na
pozemku, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p. 1249, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
 uzavření smlouvy o právu stavby k části p. p. 1249 (nově označené jako st. p. 362 o výměře
86,00 m2), v k. ú. Volanov s Leteckým klubem ultralehkého létání v Trutnově na dobu určitou
30 let bez budoucího prodeje za stavební plat ve výši 1,00 Kč/m2/rok + DPH, za účelem výstavby garáže SLZ (sportovně létajících zařízení). Stavebník není oprávněn zatížit právo stavby
bez souhlasu města, stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo
stavby.
 Po uplynutí doby odstraní stavebník stavbu bez finanční náhrady, pokud nedojde předem k jiné
dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova. Náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí
stavebník.
st. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej podílu o velikosti 7410/36286 na st. p.
(o celkové výměře 265,00 m2) v k. ú. Trutnov
panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,00 Kč/m 2, jako podíl na
pozemku, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
 uzavření dohody o zániku práva stavby k p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov s paní
k 15.10.2017. Náklady spojené s výmazem práva stavby z katastru nemovitostí
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hradí stavebník.
 uzavření dohody o zániku práva stavby k p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov s panem
k 15.10.2017. Náklady spojené s výmazem práva stavby z katastru nemovitostí hradí stavebník.
p. p. 49, k. ú. Starý Rokytník
ZM neschvaluje
prodej části p. p. 2013/8 (cca 135,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Švédská 461, 462
ani Společenství vlastníků jednotek Švédská 463, 464 v Trutnově.
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej p. p. 183/7 (325,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. INEX SPEDITION s. r. o.
Hlasování o bodech 1-12,14-18: 24 – 0 – 6
Samostatné hlasování o bodu č. 13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 340,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu 13: 29 – 0 – 1
Mat. 4b2 – 4 body
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány
jako celek.
p. p.
, k. ú. Kocbeře
ZM schvaluje
uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích a stavbách na nich
umístěných, které jsou ve vlastnictví manž. Mgr.
, tj. p. p.
,
p. p.
a st. p.
v k. ú. Kocbeře, vůči vlastníkovi sousedního pozemku, tj. p. p.
v k. ú.
Kocbeře, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
 stavebník zajistí na své náklady, 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 v případě potřeby stavebníkovi souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pro stavbu „Garáž a sjezd u objektu čp.
obci Kocbeře,
v části Nové Kocbeře“.
p. p.
, k. ú. Voletiny
ZM schvaluje
výkup p. p.
(19,00 m2) v k. ú. Voletiny od pana
2
50,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

za kupní cenu ve výši

p. p. 1932 a 628/1, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
bezúplatný převod p. p. 1932 (795,00 m2) a p. p. 628/1 (342,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku města Trutnova.
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p. p. 2217/26 a 2217/38, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
bezúplatný převod p. p. 2217/26 (31,00 m2) a p. p. 2217/38 (5,00 m2) v k. ú. Trutnov z vlastnictví
ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
města Trutnova.
Hlasování: 30 – 0 – 0
Mat. 4b3 – 3 body
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatnou rozpravu a hlasování k bodu 2.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály 1 a 3 hlasovány jako celek.
Hlasování o bodech 1 a 3 – materiály schvalovány jako celek
Části p. p. 561/10, 561/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
výkup části p. p. 561/10 (1 198,00 m2), části p. p. 561/3 (466,00 m2), části p. p. 1914/3 (96,00 m2),
části p. p. 576/2 (450,00 m2), části p. p. 1916/1 (34,00 m2) a části p. p. 627/2 (483,00 m2) v k. ú.
Horní Staré Město od vlastníka pozemků, tj. JR Real, s.r.o., za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Objekty opevnění, k. ú. Zlatá Olešnice
ZM schvaluje
bezúplatný převod šestnácti objektů lehkého opevnění na stavebních parcelách č. 229, č. 230,
č. 231, č. 232, č. 233, č. 234, č. 235, č. 236, č. 238, č. 239, č. 240, č. 241, č. 242, č. 243, č. 244
a č. 245 a dvou pěchotních srubů na stavebních parcelách č. 237, č. 246/1, č. 246/2 a č. 246/3
v k. ú. Zlatá Olešnice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ministerstvo obrany. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování o bodech 1 a 3: 26 – 0 – 4
Samostatná rozprava a hlasování o bodu č. 2
Zahájena rozprava k danému bodu.
Mgr. Sobotka se dotazuje na podrobnosti k danému materiálu. Mgr. Adamec uvedl, že se jedná
o přemístění kříže na soukromý pozemek. Dále doplnil, že o tyto drobné stavby se dříve starali
místní obyvatelé, v současné době o ně stále častěji pečuje město.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Část p. p.
, k. ú. Střítež u Trutnova
ZM schvaluje
výkup části p. p.
(10,00 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova od pana
2
ve výši 50,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

za kupní cenu
Hlasování o bodu 2: 30 – 0 – 0

Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 183/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM neschvaluje
prodej p. p. 183/7 (325,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. INEX SPEDITION s. r. o.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. M4c1 – Prominutí části poplatku z prodlení (Jitka Hospodková)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 29.525,14 Kč ve
smyslu spisu č.
ke dni 21.06.2017 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného
a záloh na služby za byt v domě čp.
v ulici U Hřiště v Trutnově 2.
Hlasování: 29 – 0 – 1
NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. M4d1 –

(prominutí nájemného)

Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na způsoby, jak byla stanovena výše prominutého nájemného.
K jeho dotazu Mgr. Hendrych uvedl, že bylo postupováno shodně v minulosti u podobných případů.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných v 1. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha 1,30 m2,
sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2) panu
po dobu 3 měsíců ve výši
27.875,00 Kč z důvodu rekonstrukce prostor.
Hlasování: 27 – 1 – 2
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. M4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0
v 13:25 odešel Mgr. Hendrych
5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby v Kontaktním centru RIAPS Trutnov,
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 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – úhrada výdajů spojených s pořízením
edukačních her, drobných motivačních cen do klubů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Shelter RIAPS Trutnov a pořádáním plánovaných akcí pro klienty a úhrada výdajů na mzdy pro
pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů souvisejících
s pořízením materiálu na dovybavení tvůrčí dílny Stacionáře RIAPS Trutnov, částečná úhrada
výdajů na mzdy pracovníků Stacionáře RIAPS Trutnov a úhrada výdajů spojených s poskytováním sociálně rehabilitačních služeb,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst.
3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – úhrada výdajů spojených
s provozem služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov, vybavením konzultačních
místností, herny pro děti a skupinové místnosti a úhrada výdajů na mzdy pracovníků Manželské
a rodinné poradny RIAPS Trutnov,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
Mgr. Hendrych se vrátil ve 13:27

5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Stachelber, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazoval na výši poskytnuté dotace, která plně nepokrývá rozpočet projektu
spolku, který je vyšší (viz důvodová zpráva písemného materiálu). Výše dotace byla navržena ke
schválení podle podané žádosti, kdy žadatel požádal o dotaci ve výši 200.000,00 Kč.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Stachelberg, z.s., IČ 26989743, Pampelišková 505,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 20.07.2017, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením a instalací odolných komunikátorů na klíčová místa
v podzemí Stachelbergu, pořízením a instalací kamer pro monitoring provozu v podzemí, pořízením a instalací kamer k ochraně před krádeží a vandalstvím a na dílčí technické úpravy v prostoru šachty objektu 73 dělostřelecké tvrze Stachelberg,
 veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z.s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov, dle
předloženého znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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5c) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že na základě osobního jednání s ředitelem Oblastní nemocnice, podává protinávrh na úpravu návrhu usnesení:
schválení dotace 70.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených se zajištěním převozů občanů pod
vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Pokud jde o druhou žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění pohotovostní lékařské služby ve večerních hodinách, žadatel na jejím projednání aktuálně netrvá a navrhl
její zpětvzetí. O bodu 02.01 proto nebylo z důvodu zpětvzetí žádosti hlasováno.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Adamce – schválení dotace na úhradu výdajů spojených se zajištěním převozů občanů pod vlivem alkoholu
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace 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
01.08.2017, tj. na úhradu výdajů spojených se zajištěním převozů občanů pod vlivem alkoholu
na záchytnou stanici v Hradci Králové v roce 2017,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování o protinávrhu: 30 – 0 – 0 – protinávrh byl schválen
5d) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na důvody prodloužení termínu čerpání. Jeho dotaz odpověděl
Mgr. Adamec. Následně se také vyjádřil Ing. Jiránek.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 změnu termínu čerpání dotace do 31.03.2018 schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým
usnesením č. ZM_2017-29/1 pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 25 – 0 – 5
5e) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Spolek občanů Babí, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., se dotazuje na místo umístění altánu a bližší činnost tohoto spolku.
Jeho dotaz zodpověděla Ing. Horynová, její odpověď doplnil Mgr. Adamec.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174,
Babí 137, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– na úhradu výdajů spojených s vybudováním venkovního altánu,
 veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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5f) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM ruší
své usnesení ZM_2017-58/2 v bodě 27.01 a 27.02 ze dne 02.05.2017.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 64.501,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061,
Poříčí, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná
úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba travnaté plochy a kabin, zavlažování hřiště,
údržba víceúčelového hřiště,
 veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
5g) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec krátce pohovořil o prezentaci sportovních klubů v rámci akce Rozhýbejme Trutnov,
která se konala dne 04.09.2017. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 10.656,00 Kč pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportoviště na Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, v roce 2017,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 24.660,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště na městském stadionu v Trutnově za období srpen, září, říjen roku 2017 na tréninky a turnaje mládeže amerického fotbalu,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada
výdajů spojených s dopravou žákovských družstev U12-U15 na jednotlivé soutěže na sezónu
2017/2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada
výdajů na dopravu mládežnických hráčů na soutěže a tréninky v roce 2017,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 1
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5h) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ Trutnov - Poříčí – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych doplnil informace k předkládanému materiálu. Žádost bude organizací přepracována a projednána v Komisi pro sport a využití sportovních zařízení. Mgr. Káňa doplnil informace
z jednání této komise.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 180.900,00 Kč pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní akce v roce
2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 30 – 0 – 0
5i) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, zda poskytnutá dotace pokryje 100 % nákladů na modernizaci
chemicko-technické dílny. Mgr. Adamec uvedl, že vzhledem k omezeným možnostem Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje získat finanční prostředky z jiných zdrojů, dotace
v tuto chvíli pokrývá 100 % nákladů na modernizaci. Pokud by žadatel získal další finanční prostředky, bude o tuto částku dotace poskytnutá městem Trutnovem snížena.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 454.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, na účel určený v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů na celkovou modernizaci objektu chemickotechnické dílny v areálu HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, realizovanou
v roce 2017 a 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
6. Rozšíření sběrného dvora Trutnov-Dolní Staré Město – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se ujišťuje, že vlastníkem pozemků, kde je umístěn sběrný dvůr, je město Trutnov
a společnost Transport Trutnov, s.r.o., je provozovatelem sběrného dvora. Město má v této společnosti 40% majetkový podíl. Dotazoval se, zda tyto skutečnosti nebudou mít vlit na získání dotace. Na jeho dotaz zodpověděla Ing. Horynová, následně odpověď ještě doplnil Mgr. Adamec.
Mgr. Sobotka si dále ověřoval, že město má v dozorčí radě 2 zástupce – Mgr. Adamec, Ing. Horynová.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
zařazení projektu Rozšíření sběrného dvora Dolní Staré Město do plánu a rozpočtu města na rok
2018.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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7. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., požaduje samostatné hlasování k žadateli č. 3 vzhledem k tomu, že
aktivity tohoto žadatele o poskytnutí dotace na technickou a dopravní infrastrukturu (dle jím zjištěných informací) mohou být v rozporu se zásadami pro poskytování těchto dotací. Na základě těchto nových informací Mgr. Adamec navrhuje žádost pod bodem 3 dnes neprojednávat. Po prověření
skutečností bude tato žádost projednána na dalším zasedání zastupitelstva.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Adamce – hlasování o poskytnutí dotace na technickou a dopravní
infrastrukturu pro žadatele č. 1 a 2
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč následujícím stavebníkům:
1. Bc.
, DiS.,
, na provedení kanalizační přípojky a komunikace,
2. Ing.
,
, na zpevnění příjezdové komunikace,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
1. Bc.
, DiS.,
,
2. Ing.
,
,
v předloženém znění.
Hlasování o protinávrhu: 30 – 0 – 0 – protinávrh byl schválen
8. Mikroprojekt "Města odletů – Świdnica a Trutnov" – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec krátce zastupitele seznámil s historickými souvislostmi letecké problematiky vztahující se k našemu městu a také polskému partneru.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů) "Města
odletů - Świdnica a Trutnov", dále jen "projekt", v Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen "program",
 vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně
nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
950.000,00 Kč,
 podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem projektu Gmina
Miasto Świdnica.
Hlasování: 30 – 0 – 0
9. Stimulace veřejnosti ke sportu – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na možné zapojení dalších sportovních oddílů. Na jeho dotaz zodpověděl Mgr. Adamec, který také mj. pohovořil o finanční stránce těchto aktivit.
Ing. Šváb k předchozí rozpravě doplnil, že v Trutnově působí 2 hokejové spolky HC Trutnov, z.s.
a HC Draci Trutnov, který uvažoval o zapojení do těchto aktivit. V závěru Mgr. Adamec uvedl, že
pro činnost sportovních klubů ve městě chybí další sponzoři.
Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
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ZM schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke
sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na
sezónu 2017/2018, dle předloženého znění
Hlasování: 24 – 1 – 5
10. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017 – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., velmi vítá zrušení výše uvedené vyhlášky.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.
Hlasování: 30 – 0 – 0
11. Porušení rozpočtových pravidel příjemci dotací – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
upuštění od povinnosti odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně, spočívající v neodevzdání
vyúčtování poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, odpovídající výši poskytnuté dotace, jakož
i následně vyčíslenému penále, pro příjemce dotací z rozpočtu města Trutnova v níže uvedeném
seznamu dle důvodové zprávy.
Hlasování: 28 – 0 – 2
12. Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových ZŠ – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření
Dohody s obcí Hajnice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, dle předloženého návrhu,
 na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření
Dohody s obcí Chvaleč o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola, Trutnov 3, Náchodská18, dle předloženého návrhu,
 na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření
Dohody s obcí Vlčice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, dle předloženého návrhu,
 na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření
Dohody s obcí Zlatá Olešnice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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13. Různé
13a) Plán kontrolní činnosti KV na 2. pololetí 2017 – Mgr. Hásek
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2017.
Hlasování: 24 – 0 – 6
13b) STATUT SPORTOVNÍCH CEN MĚSTA TRUTNOVA – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
Statut sportovních cen města Trutnova v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
13c) Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
 zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města (DSO KVM),
 závěrečný účet DSO KVM za rok 2016,
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO KVM za rok 2016.
Hlasování: 30 – 0 – 0
ve 14:08 odešel Mgr. Káňa, vrátil se ve 14:11

Dotazy zastupitelů
Mgr. Sobotka
Uvedl, že někteří z občanů žijících v centru města si v souvislosti s přijetím „protikuřáckého zákona“ stěžují na hluk od návštěvníků restauračních zařízení, heren, kteří kouří venku před provozovnami.
Mgr. Adamec uvedl, tento problém řeší všechny města (obce). Domnívá se, že tento problém není
pouze v centru, ale na všech místech, kde jsou provozována takováto zařízení. Upozornil, že dle
Ústavního soudu nelze lidský hlas klasifikovat jako rušení nočního. Městská policie už tyto situace
řeší a bude v tom pokračovat i nadále.
Podal podnět na posun času zahájení jednání Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, vzhledem k tomu, že Ing. Andrle, Ph.D., se svým návrhem na posun prozatím neuspěl.
Mgr. Adamec uvedl, že vše záleží na společné domluvě členů této komise.
p. Šubrt, ještě doplnil, žádost Andrle, Ph.D., byla předložena pouze jednou na počátečním zasedání komise, kdy požadoval čas zahájení stanovit na 19:00.
Ing. Andrle, Ph.D., doplnil, že by uvítal z pracovních důvodů zahájení od 16:00. Současně také
uvedl, že pro svůj návrh nezískal souhlas všech členů komise.
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Mgr. Adamec informoval zastupitele o aktivitě některých obyvatel Lhoty, zvláště pana
, v souvislosti s provozováním trailových tratí v oblasti Čížkových kamenů. Na městský úřad
byla doručena petice, předkladatel byl vyznán k doplnění některých informací. Následně bude petice projednána v radě města, popř. bude dána informace zastupitelstvu. Starosta města dále uvedl,
že v dané lokalitě proběhla kontrola z Inspekce životního prostředí. Zástupci trailistů byli pozváni
na další schůzi rady města. Je nutné získat objektivní informace.
15. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a také za věcný přístup
při projednávání materiálů. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 14:15.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Petr Horčička

Petr Ondráško
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