Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2016
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod. za přítomnosti 33 členů zastupitelstva.
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Přivítal také zástupce z řad široké veřejnosti, zástupce z Hasičského záchranného sboru České
republiky, územní odbor Trutnov, Policie ČR, Městské policie a novináře.
Zápis z minulého ZM ověřen, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů a povinnost oznámit případný střet zájmů před hlasováním.
Pogratuloval oslavencům od minulého ZM.
Návrhový výbor
1. p. Petr Ondráško
2. MUDr. Jozef Kochan
3. Bc. Martin Mečíř

Hlasování: 32 – 0 – 0 (1N)
Hlasování: 33 – 0 – 0
Hlasování: 33 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: p. Milan Kout, MUDr. Silvie Šidáková
Návrhy k programu
Starosta města informoval přítomné, že z časových důvodů na straně pana ředitele Hasičského
záchranného sboru, územního odboru Trutnov, budou zastupitelé seznámeni s jejich výroční
zprávou jako první.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2015
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2015
Výroční zpráva Městské policie za rok 2015
3. Rozpočet města pro rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1
4. Majetek města
5. Dotace
6. Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov – Poříčí – 1. etapa – financování
stavby
7. Rekonstrukce ulice Skřivánčí – financování stavby
8. Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov
9. Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec – schválení zadání
10. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2016
11. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie – nenavýšení poplatku za inflační
nárůst
12. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
13. Kulturní cena města Trutnova za rok 2015
14. Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015
15. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
16. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2016
17. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – zpráva
18. Systémové změny ve vybraných příspěvkových organizacích města
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19. Různé – Rezignace člena kontrolního výboru a volba člena kontrolního výboru
20. Závěr
Hlasování: 33 – 0 – 0 – program schválen
2. Kontrola plnění usnesení – Ing. Seidel
Písemné materiály
Ing. Seidel informoval, že na přelomu května a června 2016 proběhne další jednání Komise
pro strategický rozvoj.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM bere na vědomí
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města.
ZM stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 33 – 0 – 0
v 16:09 odešel Ing. Přívratský, vrátil se v 16:14
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2015
plk. Mgr. Martin Lelka, ředitel HZS Trutnov:
Plk. Mgr. Lelka se ve svém příspěvku zaměřil na seznámení s vybranými akcemi, které
považuje, nejen pro Územní odbor Trutnov, za důležité.
V červnu 2015 proběhlo v Trutnově Mistrovství České republiky v požárním sportu. Velmi
ocenil, že akce přispěla nejen k dobré propagaci hasičského sportu, ale také k propagaci města
Trutnova. Nad mistrovstvím převzal záštitu starosta města. Dále se zmínil o kolaudaci nové
hasičské zbrojnice ve Vrchlabí.
Dne 1. ledna 2015 uplynulo 60 let od založení profesionální hasičské jednotky. V této
souvislosti informoval o akci „Den IZS v Trutnově“. Ve svém příspěvku také informoval
o preventivně výchovné činnosti pro děti a mládež v regionu. Velmi ocenil spolupráci
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě (dále „JSDH“).
Zahájena rozprava:
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. poukázal na rozdíl ve statistikách uvedených ve výroční zprávě
Hasičského záchranného sboru Trutnov a statistky JSDH v Horním Starém Městě. V následné
diskusi plk. Mgr. Lelka zmíněný rozdíl objasnil.
Mgr. Adamec pohovořil o připravovaném záměru výstavby nové hasičské zbrojnice pro
JSDH v Horním Starém Městě. Uvedl, že tato jednotka je součástí IZS, ocenil jejich činnosti.
Poděkoval plk. Mgr. Lelkovi za účast.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2015
plk. Mgr. Libor Špráchal, zástupce vedoucího obvodního oddělení:
Uvedl, že v roce 2015 došlo k personální změně ve vedení obvodního oddělení v Trutnově.
V současné době má obvodní oddělení podstav a probíhá náborová kampaň.
Dále zhodnotil vývoj trestné činnosti v lokalitě Trutnova a také objasněnosti trestné činnosti
(ve srovnání s předchozími 2 lety došlo k nárůstu objasněnosti trestných činů). Poté pohovořil
o vývoji trestné činnosti v oblasti toxikománie. Jedná se velmi často o opakovanou trestnou
činnost, mj. to souvisí s polohou města Trutnova blízko polským hranicím. Krátce pohovořil
o preventivních aktivitách, která jsou zaměřeny nejen na práci s dětmi a mládeží, ale také na
seniory. Mezi další preventivní aktivity patří dopravní výchova. V poslední době se rozšířily
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krádeže osobních automobilů organizované polskými skupinami, které vozidla převážejí do
zahraničí. Další aktivity jsou zaměřeny na veřejný pořádek (vyhrocená situace na hokejových
utkáních mezi Trutnovem a Vrchlabím). Většina činností je ve spolupráci s Městskou policií
Trutnov.
Zahájena rozprava:
Mgr. Adamec poděkoval za seznámení s výroční zprávou.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. se dotazoval na vývoj přestupků v provozu na pozemních
komunikacích. Z předložené zprávy vyplývá, že se zvýšil počet přestupků v souvislosti s toxi.
Chybí mu však již detailnější rozčlenění v oblasti Bezpečnost silničního provozu (statistika
kolik řidičů způsobilo dopravní nehodu pod vlivem alkoholu a kolik lidí pod vlivem
omamných a psychotropních látek). Dotazoval se, zda je možné tyto údaje získat. Dále se
zajímal o počty policistů na dopravním inspektorátu.
V následné diskuzi plk. Špráchal odpovídal na předchozí dotazy. Policisté jsou v současné
době vybaveni novými testry, které mohou orientačně stanovit přítomnost návykových látek
v organismu. Statisticky příčiny dopravních nehod policie takto detailně nesleduje. Pokud
bude potřeba, lze požadovaná data zpracovat a doplnit.
Ing. Andrle, Ph.D. požádal o vysvětlení 1. věty v kapitole Pátrání po osobách a věcech.
V následné odpovědi plk. Špráchal vysvětlil a doplnil, že největší počet pátrání je po
svěřencích výchovných ústavů a dětských domovů. Dále se Ing. Andrle, Ph.D. dotazoval,
kolikrát byli při pátrání použiti atestovaní psi ze Svazu záchranných brigád kynologů.
Plk. Špráchal následně pohovořil o práci kynologů. Policie má vlastní vycvičené psy,
spolupracuje s kynology HZS, během roku to odhaduje na cca 3 – 4 zásahy. Se Svazem
záchranných brigád kynologů Policie ČR spolupracuje při větších pátracích akcích.
Mgr. Sobotka se dotazoval na postoj k průjezdovým měřícím radarům. Plk. Špráchal uvedl, že
ve svém vystoupení může prezentovat pouze svůj osobní názor. Na problematiku se lze dívat
několika úhly pohledu: v místech, kde jsou instalovány průjezdové radary došlo k výraznému
zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti; druhým úhlem pohledu je neustálý dohled nad
opravou, který není v silách dopravních hlídek. Mgr. Sobotka doplnil, že za velký přínos
považuje zvýšení bezpečnosti obyvatel v úsecích, kde byly radary nainstalovány.
Mgr. Adamec doplnil, že při použití radarů chybí kontakt s policistou, který dokáže více
posoudit danou situaci, radar je pouze automatem. Dopravní nehody vznikají i v úsecích
s radarem, např. střet s chodcem. PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. se dotazoval, co vše může
Policie ČR nabídnout uchazečům o zaměstnání. Plk. Špráchal seznámil zastupitele výší
nástupního platu a také možným kariérním růstem. Závěrem konstatoval, že ohodnocení
policistů není ve srovnání s ostatními sférami příliš velké a to má možná vliv na zájem
uchazečů.
Další dotazy nebyly.
v 16:50 odešel JUDr. Rada, vrátil se v 17:00
Výroční zpráva Městské policie za rok 2015
Mgr. Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov:
Seznámil s početním stavem strážníků, nově přijato 6 strážníků, krátce pohovořil o personálních změnách v průběhu předchozího roku. Došlo k vytvoření 2 okrsků a služeben
v Horním Starém Městě a Poříčí. V loňském roce došlo k poklesu oznámení od občanů,
provedl srovnání za rok 2014 – 2015. Proběhla modernizace vybavení městské policie a také
strážníků. V současné době je rádiová síť již zcela digitální. Proběhla obměna městského
kamerového dohlížecího systému a revitalizace řídícího střediska. Mgr. Svoboda v závěru
poděkoval za spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.
Zahájena rozprava:
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Mgr. Adamec seznámil s připravovanou legislativní změnou, která se dotkne činností městské
policie. Navázal na informace z tisku: strážníci znovu vyzkoušeli používání segwaů, jejich
využití velmi oceňovali zvláště při činnostech v integrovaných obcích. Nevýhodou je zatím
vyšší pořizovací cena. Doplnil také informaci, že město Hostinné si bude zřizovat vlastní MP
(viz další bod programu 12).
Mgr. Sobotka poděkoval za seznámení s obsahem výroční zprávy. Z bodu 4.2 Úsekový radar
Mladé Buky citoval, že došlo k 77% poklesu spáchaných přestupků. Mgr. Adamec doplnil
informace o měřeném úseku v Mladých Bukách (v minulosti zde byly 2 smrtelné dopravní
nehody). I přesto, že se jedná o cca 100m úsek, počet přestupků je přesto docela vysoký.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. uvedl, že po roce od vytvoření okrsků v Horním Starém Městě
a Poříčí se bude dotazovat na jejich fungování. Městská policie má v působnosti poměrně
velké území. Navrhoval by rozdělení podkladů pouze pro město Trutnov a další integrované
obce (v současnosti jsou čísla uváděna dohromady). Uvítal by, kdyby bylo vidět více
strážníků v Trutnově.
Mgr. Svoboda doplnil, že požadovaná data budou připravena a krátce seznámil s organizací
činností městské policie na území města Trutnova a v integrovaných obcích.
Ing. Andrle, Ph.D. se dotazoval kolik je aktivních kamer a zda by bylo možné je případně
využít při natáčení v hernách. Mgr. Svoboda informoval o počtu kamer a o jejich případném
využití v prostorách heren.
Mgr. Sobotka se zajímal o proces zřízení stacionárního radaru v Radči. Dotazoval se na
proces o rozhodování o umístění radaru. Z dostupných zdrojů získal informace o průjezdnosti
v Mladých Bukách a v Radči. Ze statistiky lze usuzovat, že ač v Radči je menší průjezdnost
aut, radar by neměl být dle jeho názoru ztrátový.
Mgr. Adamec doplnil, že dotaz by měl směřovat spíše na něj, protože předběžná jednání byla
vedena s ním. Město Úpice nemá finanční prostředky na pořízení radaru, město Trutnov nemá
zaměstnance na vyřizování přestupků.
BcA. Kasík k předchozí diskuzi doplnil poznámku, jakým způsobem lze zajistit bezpečnost na
silnicích nebo v hernách. Nebrat to pouze jako zdroj příjmů.
Mgr. Adamec znovu zopakoval, že diskuze by podle jeho názoru měla pokračovat mimo
zasedání zastupitelstva. Jsou i jiné prostředky, které povedou ke zpomalení dopravy.
Poděkoval Mgr. Svobodovi za zprávu.
O materiálech hlasováno jako celku.
ZM bere na vědomí
- výroční zprávu Policie ČR Trutnov za rok 2015,
- výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2015,
- výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2015.
Hlasování: 33 – 0 – 0
v 17:20 odešel PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., vrátil se v 17:21
v 17:22 odešel Ing. Přívratský, vrátil se v 17:23

3. Rozpočet města pro rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec informoval o vývoji rozpočtu, dále o vývoji příjmů města. Díky jejich
pozitivnímu vývoji mohly být zařazeny další investiční akce. Krátce pohovořil také o výdajích
města. Rozpočet je koncipován jako přebytkový.
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Ing. Andrle, Ph.D. se dotazoval na příjmy odboru Životního prostředí, položka Poplatky za
odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dotaz zodpověděl Mgr. Adamec: jedná se o Debrné. Dále
se dotazoval na dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu s regionálními
funkcemi v Trutnově na nákup e-knih a čtečky (viz str. 3). Dotaz zodpověděla
Mgr. Maršíková, ředitelka knihovny. V závěru chtěl vědět, kde bude přesně umístěn
přechodový ostrůvek Úpské nábřeží (viz výdaje odboru Rozvoje města na str. 4). Dotaz
zodpověděla Ing. Horynová.
Mgr. Sobotka se dotazoval, kterých chodníků se bude týkat oprava v Náchodské ulici (viz
str. 4). Dále se dotazoval, zda tato investiční akce je výsledkem jednání Komise pro
integrované obce. Další dotaz směřoval na opravu v ul. Ječná. V následné diskusi
(Mgr. Adamec, Ing. Horynová) objasněno - jde o dlouhodobě připravované věci.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
„Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1“ dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 24 – 0 – 8 (1)
V 17:30 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zahájeno v 17:40 h, za účasti
33 zastupitelů.
4. Majetek města – Mgr. Hendrych
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 – Prodej volné bytové jednotky č. 220/3 v čp. 220 v ulici Horská, Trutnov
Písemný materiál
Ing. Andrle, Ph.D. ocenil, že o bytovou jednotku projevil někdo zájem. Dle jeho názoru však
mají být bytové jednotky ve vlastnictví města Trutnova, které by je dále mohlo pronajímat.
Z tohoto důvodu bude hlasovat proti. Mgr. Hendrych doplnil, že se jedná o poslední bytovou
jednotku ve vlastnictví města v domě, jehož ostatní části jsou v soukromém vlastnictví.
Mgr. Adamec doplnil, že vlastnictví bytů s sebou nese také určité problémy, zvláště pokud
existuje trh s byty. V současné době město vlastní sociální byty, sociální byty pro seniory
a připravuje se záměr tzv. „startovacích bytů“.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
prodej nemovité věci – volné bytové jednotky č.
o velikosti 1 + 4 o celkové výměře
2
156,6 m , v domě čp.
na st. p.
, v ulici
, v části města Střední Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1566/7092 celku na
společných částech budovy čp.
a pozemku st. p.
k. ú. Trutnov, v rozsahu
vymezeném v „Prohlášení vlastníka“ ze dne 18.12.2007 a ve znaleckém posudku ze dne
15.06.2014, do společného jmění manželů
,
a
, za nabídnutou kupní
cenu 1 590 100,00 Kč.
Hlasování: 31 – 0 – 2
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Mat.4a2 – Záměr prodeje bytové jednotky č. 264/4 v domě čp. 264, Lípové náměstí,
Trutnov – Poříčí
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o poslední bytovou jednotku ve vlastnictví města v části
Poříčí. Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
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.
Hlasování: 33 – 0 – 0
POZEMKY
Mat. 4b1 – 5 bodů
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatnou diskusi a hlasování o bodu č. 1.
Body č. 2 – 5 budou hlasovány jako celek.
Žádné dotazy nebyly, rozprava byla ukončena.
Hlasování o bodech č. 2 – 5:
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
ZM schvaluje
za kupní cenu
prodej části p. p.
(cca 1316 m2) v k. ú. Starý Rokytník p.
ve výši 30,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
prodej p. p.
(1174 m2) a p. p.
(1073 m2) v k. ú. Volanov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši
85,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
ZM bere na vědomí,
že usnesení č. 2015-216/5 ze dne 07.12.2015 nebylo realizováno z důvodu na straně
Společenství pro dům Zámečnická čp. 464-466, Trutnov.
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 80 m2) v k. ú. Trutnov paní
vlastních pozemků

k rozšíření

Hlasování o bodech č. 2 až 5: 33 – 0 – 1
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Zahájena rozprava k bodu 1:
Mgr. Sobotka se dotazoval, zda v požadovaném úseku je v budoucnu plánována výstavba
chodníku (vzhledem k tomu, že v geometrickém plánu není zakreslen). Dotaz zodpověděl
Ing. Hojný. Další dotazy k bodu č. 1 nebyly.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
směnu podílu o velikosti 1/2 z p. p.
(1725 m2) a z p. p.
(658 m2) v k. ú. Volanov
ve vlastnictví města Trutnova za podíl o celkové velikosti 1/2 z nově vzniklé p. p.
(231 m2) a z nově vzniklé p. p.
(54 m2) v k. ú. Volanov s paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 3/32), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/4) a manž.
(podíl 3/32), s doplatkem kupní ceny za rozdílnou výměru ve výši 150,00 Kč/m2
, paní
, paní
, paní
,
ze strany paní
paní
a manž.
. Náklady spojené s převodem bude
hradit z 1/2 město Trutnov a druhou 1/2 uhradí žadatelé (kolek, náklady na vypracování GP).
Daň z nabytí nemovitostí si hradí smluvní strany každá samostatně.
ZM ruší
usnesení č. 2015-85/2 ze dne 27.04.2015 v celém rozsahu.
Hlasování o bodu č. 1: 33 – 0 – 1

Mat. 4b2 – 6 bodů
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D. požaduje samostatné hlasování o bodu 1; diskusi a hlasování o bodech 2
a 3. Dále se přihlásil Mgr. Sobotka, který má stejný požadavek. Body č. 4 – 6 budou
hlasovány jako celek. Další dotazy nebyly.
Samostatné hlasování o bodech č. 4 – 6:
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 33 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 2081/5 (okapové chodníčky, cca 54 m2) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2
a části p. p. 2081/5 (přístupové chodníčky a pozemek pod přístavbou, cca 26 m2) za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2, vše v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků Chodská 413, 414
a 415 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 143/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
prodej části p. p. 143/2 (cca 330 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti KASPER KOVO
s.r.o., za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. za 225,70 Kč/m2, k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně, znalecký posudek,
geometrický plán, atd.). Stávající nájemní smlouva přejde na kupujícího.
Hlasování o bodech č. 4, 5, 6: 33 – 0 – 1
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Zahájena rozprava k bodu č. 1:
(bod č. 1 požadováno pouze samostatné hlasování)
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby k části st. p. 5656 (cca 108 m2) a k části p. p. 1662
(cca 391 m2) v k. ú. Trutnov se spolkem Olfin Car Ski team, z.s., na dobu určitou 30 let bez
budoucího prodeje, za stavební plat ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za účelem rekonstrukce
a modernizace klubovny. Náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, atd.)
hradí stavebník.
ZM bere na vědomí,
že usnesení č. 2014-231/4 ze dne 29.09.2014 nebylo splněno z důvodu na straně OLFIN CAR
- VELLA Trutnov (nově pod názvem Olfin Car Ski team, z.s.).
Hlasování o bodu č. 1: 32 – 0 – 1
Zahájena rozprava a hlasování k bodu č. 2:
Mgr. Hendrych upozornil na drobnou chybu v textu usnesení v bodě 01.02 a požádal
zastupitele o doplnění textu v následujícím znění: „nebytová jednotka č. 380001 a č. 380002“.
Mgr. Sobotka uvedl, že bod č. 3 zároveň souvisí s bodem 3. Dozvěděl se, že tento bod byl
projednáván na radě města dne 18. dubna 2016. Z pohledu dotčených vlastníků se mu termín
pro přípravu na zasedání zastupitelstva zdá příliš krátký. Dotazoval se na postup seznámení
zájemců s rozhodnutím orgánů města, zda jsou při doručování rozhodnutí využívány datové
schránky. Mgr. Adamec konstatoval, že záměr byl zveřejněn v zákonné lhůtě, pozemek byl již
jednou nabízen k prodeji. Doplnil, že pokud by nebyly dodrženy zákonné lhůty, nemohl by
být materiál projednáván na dnešním zasedání.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. uvedl, že diskuse o bodech 2 a 3 může probíhat zároveň,
vzhledem k tomu, že spolu souvisí. Dotazoval se na historické umístění dětského hřiště.
Mgr. Adamec doplnil, že hřiště může být umístěno někde jinde.
Ing. arch. Rosa upozornil, že z územního plánu jsou stavebníci povinni zajistit 100 %
parkování pro nájemce. Mgr. Hendrych doplnil, že prioritou je zastavění proluky mezi domy.
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
- uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 2472/1 (553 m2) v k. ú. Trutnov se
společností BSSHOP s.r.o., k výstavbě domu v souladu s územním plánem (plochy smíšené
obytné), za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019,
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2019,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
- kupní cena je stanovena za část p. p. 2472/1 o výměře 300 m2 ve výši
1 600,00 Kč/m2 + DPH a za část p. p. 2472/1 o výměře 253 m2 ve výši 300,00 Kč/m2
+ DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý
měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do 31.12.2020 právo stavby zaniká s tím, že
oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující,
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- zřízení bezúplatné služebnosti chůze a jízdy na části p. p. 2472/1 ve prospěch
nebytové jednotky č. 380001 a 380002 ve vlastnictví města Trutnova (v čp. 38, na
st. p. 308), vše v k. ú. Trutnov, za účelem zásobování.
Hlasování o bodu č. 2: 21 – 0 – 12
Samostatné hlasování o bodu č. 3:
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p. 2472/1 (cca 80 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Salon Suzane s.r.o.
Hlasování o bodu č. 3: 23 – 3 – 7
MAJETEK – OSTATNÍ
Mat. 4O1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál. Žádné dotazy do rozpravy nebyly.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20 000,00 Kč.
Hlasování: 33 – 0 – 0
Mat. 4O2 – Kupní smlouva na nemovitý majetek
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych upozornil, že v návrhu kupní smlouvy na nemovitost je u prodávajícího
uvedena dřívější adresa a uvedl správnou. PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. po seznámení
s obsahem smlouvy neví přesně, co je předmětem smlouvy. Ing. Hojný reagoval na dotaz,
záměrem města je koupit pouze nemovitosti na pozemcích města, které jsou ve vlastnictví
Lokomotivy Trutnov, o.s. a které prokazatelně vybudovala. Ing. Andrle, Ph.D. se dotazoval
na současné úpravy v tenisovém areálu. Ing. Veselý uvedl, že v areálu probíhají revize.
Terénní úpravy jsou prováděny v souvislosti s nálezem statika. Byl zhotoven také technický
vstup pro techniku.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. se dotazoval, proč je v záhlaví uvedeno Kupní smlouva na
nemovitost. Jestliže kupujeme nemovitost, která není nemovitostí, ale je na pozemku města
by měla být podle nového občanského zákoníku součástí pozemku. Domnívá se, že pořízení
nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy, mohlo v minulosti hradit město. Osobně s tím
má problém a nebude hlasovat pro koupi. Ing. Hojný doplnil, že se jedná o nemovitosti, které
se ale nezapisují do katastru nemovitostí. Všechny stavby byly prověřeny, byl zpracován
odborný posudek a město je v minulosti nefinancovalo. Mgr. Adamec doplnil, že je
prokázáno, že město stavby nevybudovalo a ani je nefinancovalo. Žádné dotazy do rozpravy
nebyly.
ZM schvaluje
odkoupení nemovitého majetku v tenisovém areálu z vlastnictví Tělovýchovné jednoty
Lokomotiva Trutnov o.s., do vlastnictví města Trutnova za sjednanou kupní cenu
415 125,50 Kč.
Hlasování: 26 – 0 – 7
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5. Dotace – Mgr. Adamec
5a) Dotace KULTURA (nad 50 000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Mgr. Adamec seznámil zastupitele s tím, že materiál je předložen tak, jak
byl navržen Kulturní komisí. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 100 000,00 Kč pro Městská dechová hudba Krakonoška, IČO 70801380,
Mánesova 370, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost
kulturních organizací – činnost orchestru v roce 2016, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Městská dechová hudba Krakonoška, IČO 70801380, Mánesova
370, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – „DANCE
FESTIVAL TRUTNOV 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – „Mezinárodní den tance
2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – projekt
výstav a workshopů skupiny STEETERZ v oblasti STREET ART ve sportovním areálu
Na Nivách, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – kulturně-společenské akce pro trutnovskou mládež a obyvatele (Přehlídka tanečních
skupin reprezentujících Trutnov na soutěžích v ČR, 15. ročník Trutnovské Taneční
Akademie, Vánoční přehlídka 2016 a Výuka tanců pro senior klub), za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994,
Mánesova 256, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
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akce – „Trutnovský advent 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994, Mánesova
256, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994,
Mánesova 256, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – „Trutnovský varhanní festival 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994, Mánesova
256, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 480 000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích
125, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
„18. ročník hudebního festivalu JAZZINEC“, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích 125,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích
125, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
„3. ročník světové soutěže fotografů a výstavy JAZZ WORLD PHOTO“, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích 125,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
propagace a organizace neziskových a benefičních akcí v Klubu Kabinet Trutnov, za
podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních
organizací – Realizace výstavní plochy v Klubu Kabinet Trutnov – pořízení osvětlení,
příslušenství, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
- veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
- dotaci ve výši 35 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – pořádání
akce „Den a půl pro romskou menšinu a občanské soužití u příležitosti Mezinárodního dne
kulturního dialogu“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
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- veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy.
Hlasování: 32 – 0 – 0
5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec odůvodnil zařazení žádosti „Nadačního fondu pro děti“. Ing. Andrle, PhD. se
dotazoval na dotaci pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova: finanční příspěvek je určen na Sraz
obcí s názvem Poříčí“. Další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
výdaje na letní rybářský tábor (doprovodný program tábora a věcné ceny do celotáborové
rybářské soutěže),
- veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
Sraz obcí s názvem „Poříčí“ v roce 2016 konaný v Poříčí u Litomyšle,
- veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, v předloženém znění.
Hlasování: 33 – 0 – 0
5c) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Bubnová (s odvoláním na přiloženou tabulku) se dotazovala na finanční příspěvek pro
TJ Loko Trutnov, o.s., (rozdíl částek ve sloupci „žádost 2016“ a „návrh ke schválení“), kde je
ve srovnání s dotacemi pro ostatní sportovní oddíly poskytována částka vyšší. Paní
Řezníčková podotkla, že v tabulce je možná početní chyba. Z tohoto důvodu bylo navrženo
přerušení projednávání tohoto bodu.
Hlasování o přerušení projednávání bodu: 33 – 0 – 0 – návrh schválen
5d) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – DTJ Trutnov – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková nevidí problém s přidělením dotace pro DTJ Trutnov. Znovu si procházela
Zásady poskytovatele č. 2/2015 o poskytování dotací z rozpočtu města. Chápe, že mohlo dojít
k podání žádosti po termínu, ale domnívá se, že stanovené termíny by měly být dodržovány.
Dává na zváženou, zda by při plánovaných úpravách stanov nebylo vhodné termíny posunout
např. o jeden měsíc.
Mgr. Duffová podotkla, že v minulém roce atletický klub nestihl podat žádost ve stanoveném
termínu a dotace mu poskytnuta nebyla. Proto doufá, že případné poskytnutí dotace bude pro
tento sportovní klub dostatečným varováním. PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. vznesl návrh na
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doplnění usnesení 5d) a zároveň 5e) v následujícím znění, tj. jedná se o doplnění již
připravených usnesení.
ZM konstatuje, že DTJ Trutnov, IČO 43463045, porušilo Zásady poskytovatele č. 2/2015
o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést
k neposkytnutí dotace na další období.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
v 19:19 odešel p. Lhoták, vrátil se v 18:22
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 143 843,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je sportovní činnost florbalového
oddílu/klubu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov - klubu provozujícího pálkařské sporty
- T-ball, coach-pitch, baseball, softball a slowpitch,
- veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění.
ZM konstatuje,
že DTJ Trutnov, IČO 43463045, porušilo Zásady poskytovatele č. 2/2015 o poskytování
dotací z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést k ne-poskytnutí
dotace na další období.
Hlasování o protinávrhu – doplnění usnesení: 25 – 0 – 5 (3)
5e) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova
– Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Návrh na doplnění usnesení v následujícím znění: ZM konstatuje, že Fotbalový klub Poříčí
u Trutnova, IČO 47467061, porušil Zásady poskytovatele č. 2/2015 o poskytování dotací
z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést k neposkytnutí dotace
na další období. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 83 192,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je sportovní
činnost klubu v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, v předloženém znění.
ZM konstatuje,
že, Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, porušil Zásady poskytovatele č. 2/2015
o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést
k neposkytnutí dotace na další období.
Hlasování o protinávrhu – doplnění usnesení: 25 – 0 – 5 (3)
5f) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z. s. – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 650 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČO 47466596, Horní Staré
Město 681, 541 02 Trutnov, na základě individuálně podané žádosti, na účel komplexní
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správa a údržba sportovního areálu, úhrada energií, tepla, vody a podobných poplatků,
včetně úhrad osobních nákladů,
- veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČO 47466596, Horní Staré Město
681, 541 02 Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 33 – 0 – 0
6. Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov – Poříčí – 1. etapa
– financování stavby – Ing. Horynová, Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. se odvolával na předchozí zasedání zastupitelstva města a svou
připomínku, ve které požadoval uvádění bližších informací o připravovaných stavbách (např.
specifikace stavby, délka úseku, jaké práce budou prováděny). Chápe, že v tomto materiálu se
jedná o financování, ale z jeho pohledu je to důležité. Jedná se mu pouze o sdělení rámcových
informací, aby mohl případně odpovídat na dotazy voličů.
Ing. Franc doplnil požadované informace (délka cca 250 m, trasa 1. etapy rekonstrukce).
Mgr. Adamec uvedl, že projekt na rekonstrukci je veřejný, zveřejněn na vývěsce.
Mgr. Sobotka doplnil, že by také uvítal více informací o této investiční akci. Mgr. Adamec
znovu zopakoval, že se jedná pouze o financování akce. Pracovníci odboru Rozvoje města na
žádost zastupitelů dodají požadované informace. V návaznosti na předešlou diskuzi
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. doplnil, že z jeho pohledu stačí uvést např. odkaz na www
stránky, s elektronickými podklady se mu bude lépe pracovat. Mgr. Adamec přislíbil, že
informace budou doplněny.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
způsob financování akce „Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov – Poříčí –
1. etapa“ pro roky 2016-2018 následovně:
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur
dle smlouvy o dílo,
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur
dle smlouvy o dílo,
- v roce 2018 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu (faktury) do
30.06.2018.
Hlasování: 26 – 0 – 7
7. Rekonstrukce ulice Skřivánčí – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava k tomuto bodu. Ing. Horynová seznámila s průběhem
1. etapy rekonstrukce. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
způsob financování akce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ pro roky 2016-2018 následovně:
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur
dle smlouvy o dílo,
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur
dle smlouvy o dílo,
- v roce 2018 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu (faktury) do
30.06.2018.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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8. Změna č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Ing. Horynová seznámila s důvodovou zprávou, změna by měla být realizována na základě
žádostí 2 soukromých vlastníků objektů v městské památkové zóně. Při projednávání
požadavků bude dodržen záměr města, aby v městské památkové zóně byla zachována bytová
výstavba. Upozornila, že zastupitelé mají před sebou písemný materiál, ve kterém je
předložen návrh na doplnění usnesení. Mgr. Adamec doplnil informace, jak probíhá realizace
změny regulačního plánu. Dále informoval o obavách vlastníků sousedních budov, zda
nedojde ke zhoršení podmínek (např. zvýšení hluku, otřesy). Paní Bubnová uvedla, že
v příspěvku Mgr. Adamce zazněly odpovědi na její otázky. Zajímal jí záměr s prostory
v budově, která je ve vlastnictví společnosti Castrum Scheczler, s. r. o. Paní Řezníčková
oceňuje snahu vyjít vstříc vlastníkům okolních nemovitostí. Mgr. Adamec doplnil, že podněty
od vlastníků nemovitostí v městské památkové zóně je třeba přijímat a řešit. Pan Ondráško se
dotazuje, zda podanou žádost musí město řešit, vzhledem k tomu, že regulační plán městské
památkové zóny byl projednáván v roce 2013 a že podnikatelské záměry nejsou slučitelné
s využitím budov vnitřního města. Mgr. Adamec se domnívá, že je nutné reagovat na
požadavky vlastníků v městské památkové zóně Trutnov. Město chce vystupovat jako město
přívětivé k podnikatelským aktivitám. P. Ondráško považuje za zbytečné se tímto materiálem
dále zabývat. Pan Špaček na některé své otázky získal odpovědi z předchozí diskuse. Paní
Řezníčková se dotazuje, zda projednání požadavků vyplývá ze zákona nebo je to ze strany
města pouze slušnost. Mgr. Adamec uvedl, že podněty je nutné se zabývat a mít pro další
jednání s vlastníky argumenty. O případných změnách regulačního plánu bude nakonec
rozhodovat zastupitelstvo města. Dále vedena diskuse (Mgr. Sobotka, Mgr. Adamec) o připravovaném záměru vlastníka budovy v Bulharské ulici. P. Špaček chtěl ještě doplnit svůj dotaz,
nerozporuje podání žádosti vlastníků, ale domnívá se, že zastupitelstvo se může rozhodnout,
že na požadavky nebude reagovat. P. Ondráško navrhuje rozdělení materiálů dle žadatelů.
Žádost v ulici Bulharská se mu zdá pro historické centrum města zcela nepřijatelná. Do
diskuse se zapojil Ing. arch. Rosa který uvedl, že město je živý organismus, který se stále
mění. Centrum není jen o bydlení, ale také poskytování služeb. Z jeho pohledu se domnívá, že
je nutné žádost posoudit, celá věc projde schvalovacím procesem. P. Ondráško znovu opakuje
svůj požadavek na rozdělení usnesení. Pí Řezníčková doplnila, že zastupitel má právo
požadovat rozdělení materiálu. Ing. Franc doplnil, že rozdělení materiálu vzhledem k tomu,
jak byl předložen, nelze realizovat. Materiál musí být hlasován jako celek nebo může být jako
celek vrácen k přepracování. P. Šedivec navrhuje samostatné 01.01 a 01.02, materiál nejde
tímto způsobem rozdělit.
Paní Řezníčková podala protinávrh na vrácení materiálu k přepracování.
Mgr. Adamec se domnívá, že se jedná pouze o nedorozumění. Je přesvědčen, že město musí
dodržovat nějakou ustálenou formu. Z jeho pohledu je velmi důležité zachovat komunikaci
mezi jednotlivými vlastníky nemovitostí.
v 19:03 odešel Mgr. Káňa, vrátil se v 19:06
Hlasování o protinávrhu – přepracování materiálu: 13 – 16 – 4 – návrh nebyl schválen
Hlasování o původním návrhu usnesení:
ZM schvaluje
- pořízení "Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov" z podnětu
v upraveném znění,
- určeného zastupitele Ing. Hanu Horynovou pro spolupráci s pořizovatelem "Změny č. 1
regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov".
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ZM podmiňuje
pořízení "Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov" úplnou úhradou
nákladů na zpracování návrhu a na mapové podklady společností Castrum Scheczler, s.r.o.,
Elišky Peškové 735/15, Praha 5 - Smíchov, IČO 26931559 a panem Lubošem Veleckým,
Chotěvice 326, 543 76, nar. 15.04.1986.
Hlasování o původním návrhu usnesení: 20 – 8 – 5
5c) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Mgr. Hendrych
V 19:13 zahájeno opětovné projednávání bodu 5c).
Ing. Gereg uvedl, že se jedná se o prostý součet žádostí od Lokomotivy Trutnov, o. s., do výše
poskytnuté dotace byla zahrnuta částka za členskou základnu, o které rozhodla Sportovní
komise. Pí Řezníčková stále nerozumí údajům uvedeným v tabulce. Diskuzi doplnil
Ing. Veselý, který uvedl, že do budoucna dojde k úpravě formulářů. Dotazy do rozpravy
nebyly.
Hlasování o materiálu v původním znění:
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 127 084,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského
399, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – účast na sportovních soutěžích, tréninková činnost, pořádání závodů, materiální
vybavení,
- veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – pořádání
závodu „Olfin Car Trutnovský půlmaraton",
- veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 67 014,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – celoroční činnost klubu,
- veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – 24. ročník
republikových závodů ve sportovním lezení mládeže „Čertova stěna 2016“,
- veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 200 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť –
mimořádná údržba a oprava sportoviště - vyčištění UMT, oprava střídaček u UMT,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541
01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – venkovní a
halové turnaje, soustředění mládežnických kategorií v roce 2016,
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- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 264 479,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – činnost a provoz klubu pro rok 2016 - cestovné, energie, rozhodčí, soustředění,
sportovní vybavení a běžná údržba sportovního areálu,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 115 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541
01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
nejvyšší žákovská soutěž „Žákovská liga“,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541
01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a
mládeže – sportovní akce pro MŠ a ZŠ „SPORTOVNÍ DEN“,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 48 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541
01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– refundace úhrady nájemného za pronájem sportovních zařízení v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 35 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – sportovní akce
pořádané klubem v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 82 045,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
sportovní činnost oddílů klubu - cestovní náklady, pronájmy zařízení, nákup sportovního
náčiní,
- veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
refundace úhrady nájemného za pronájem sportovních zařízení v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 150 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání Sportovního centra SOKOLOVNA a Fitness centra PASÁŽ
v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541
01 Trutnov, v předloženém znění,
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- dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399,
v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541
01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 48 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – úhrada
nákladů na provoz a údržbu veřejných tratí „VLČKA“ bikepark v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 307 903,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – činnost oddílů v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 200 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – sportovní
akce pořádané oddíly v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 1 828 751,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – sportovní činnost oddílů
a pořádání akcí jednotlivými oddíly TJ Loko Trutnov v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – příprava a účast na závodech
reprezentantů ME a MS Lady Pejchalové z oddílu atletiky a Daniela Koblížka z oddílu
kanoistiky,
- veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 110 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – pořádání významných akcí - 61. ročník akce
„Krkonošská 70“, 32. ročník akce „Velká cena města Trutnova v plavání“, 31. ročník
sportovního příměstského tábora "Léto s Lokomotivou",
- veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 8 800,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – pokrytí části nákladů na pořádání
Meziokresního halového přeboru Královéhradeckého kraje v tenisu v kategorii starší žáci,
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- veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 321 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – refundace úhrady nájemného
za užívání sportovních zařízení v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 291 643,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – činnost klubu - žákovská liga, mladšího a staršího dorostu, juniorů,
- veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 11 858,00 Kč pro „Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů, cestovné, startovné a obnovu audiotechniky pro oddíl
„HIP-HOP ReBels Team Trutnov“,
- veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 50 500,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů a sportovního oblečení, cestovné, startovné
a sportovní licence pro oddíl „AKROBATICKÝ ROKENROL a ZUMBA ReBels Team
Trutnov“,
- veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 10 756,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů, účast na soustředěních, dopravu a startovné, pořízení
audiotechniky pro oddíl „DRAK AND ROLL-akrobatický rokenrol“,
- veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 17 854,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s.,
IČO 64202844, Krakonošovo náměstí 132, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – činnost curlingového klubu a pořádání
turnajů,
- veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s., IČO 64202844,
Krakonošovo náměstí 132, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 77 822,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – pohybový a technický rozvoj, zkvalitnění výuk, pořádání soutěží,
reprezentace Trutnova a ČR,
- veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 103 080,00 Kč pro FK Sokol Volanov, IČO 47467100, sportovní hřiště,
541 01 Trutnov-Volanov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
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sportovních organizací – údržba areálu, úhrada energií, odměny pro rozhodčí, úhrada
užívání tělocvičen, praní dresů, úklid kabin, pronájem kontejneru na odpad, drobné nátěry,
doprava,
- veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, IČO 47467100, sportovní hřiště, 541 01
Trutnov-Volanov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 95 275,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – provoz klubu, startovné, doprava, ubytování, pořádání sportovních soustředění,
účast na seminářích, pořizování výstroje, tréninkových pomůcek, propagace klubu,
- veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 37 900,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání tělocvičny, dojo a kanceláře v ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov,
- veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na sportovní akce – pořádání
akce „Velká cena města Trutnova v karate“ (odměny pro rozhodčí, ceny, propagace,
pronájem sportoviště, materiál),
- veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 128 455,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – úhrada nájmů ve sportovních
zařízeních v roce 2016,
- veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – turnaje Rytířů Trutnov,
- veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 2 500,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – akce FBC Trutnov („Trutnovský florbalový
kemp“, „Krkonošský florbalový pohár“),
- veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
- dotaci ve výši 100 000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – provoz
fotbalového hřiště - údržba travnaté plochy a kabin, údržba víceúčelového hřiště,
- veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, v předloženém znění.
Hlasování po dalším projednání: 33 – 0 – 0
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9. Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec – schválení zadání
– Ing. Horynová
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
zadání "Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec".
Hlasování: 32 – 0 – 0
v 19:19 odešel Mgr. Hendrych, vrátil se v 19:20

10. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2016
– Ing. Horynová
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
RM schvaluje
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2016, obojí dle předloženého návrhu.
RM ukládá
městskému úřadu zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu
regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR dle předloženého návrhu.
T: 19.09.2016
Hlasování: 32 – 0 – 1
11. Veřejnoprávní smlouvy – nenavýšení poplatku o inflační nárůst – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl důvody, které vedly k nenavýšení poplatku o inflační nárůst. Dále
požádal zastupitele o doplnění usnesení o města Svoboda nad Úpou, Žacléř a obcí Staré Buky,
Zlatá Olešnice. Mgr. Duffová navrhuje částku věnovat na prevenci (např. tisk letáčků
zabývající se prevencí na sociálních sítích). Mgr. Adamec uvedl, že na městské policii působí
preventista, který by tyto aktivity mohl realizovat. Další dotazy nebyly.
ZM schvaluje,
že nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Hostinné, Janské Lázně, Pec
pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Žacléř a Úpice, městysi Černý Důl
a Mladé Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa, Staré Buky, Zlatá Olešnice a Suchovršice
a dodatků č. 1 s městy Úpice a Rtyně v Podkrkonoší navýšena částka za 1 hodinu činnosti
strážníka MP Trutnov, dále částka za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov a za pořizování obrazového záznamu z veřejného prostranství dle oficiálně vyhlášené míry inflace
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího
kalendářního roku podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2015.
Hlasování: 33 – 0 – 0
12. Výpověď veřejnoprávní smlouvy – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec informoval o tom, že město Hostinné chce mít vlastní městskou policii, protože
náklady za činnost Městské policie Trutnov se městu Hostinnému zdají příliš vysoké. Město
Hostinné vydalo vlastní vyhlášku, nepodařilo se jim však sehnat strážníky. I přesto uvažuje
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nadále o vlastní městské policii. Město Trutnov se rozhodlo podat výpověď z uzavřené
veřejnoprávní smlouvy. Další dotazy nebyly.
ZM souhlasí
s výpovědí veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní
policii uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Hostinné.
Hlasování: 33 – 0 – 0
13. Kulturní cena města Trutnova za rok 2015 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o rozhodnutí Kulturní komise. Někteří ze zastupitelů
navrhovali na ocenění pana Martina Věcheta a společnost GERONIMO, s. r. o. Udělení
Kulturní ceny p. Věchetovi si nedovede představit, vzhledem k jeho vztahu k vedení města.
Mgr. Sobotka společně s Ing. Andrlem, Ph.D. informovali o jejich návrhu na udělení Kulturní
ceny 2015. Chtěli by ocenit Open Air Festival, vzhledem k tomu, že organizační jádro netvoří
pouze p. Věchet. Ing. Andrle, Ph.D. upozornil, že p. Věcheta navrhovalo více lidí a doporučil
znovu zvážit udělení kulturní ceny jeho sobě. BcA. Kasík navázal na debatu navrhovatelů.
Doporučil navštívit jednání Kulturní komise a zároveň doporučil zastupitelům respektovat
výsledek jednání Kulturní komise.
v 19:24 odešel p. Šedivec, vrátil se v 19:26
Ing. Andrle, Ph.D. dává na zváženou, zda by mohl dostat kulturní ocenění pouze Open Air
Festival. BcA. Kasík doplnil informaci od Mgr. Sobotky: pan starosta skutečně navštívil
jednání Kulturní komise, ale pouze kvůli financování. U rozhodování o udělení Kulturní ceny
nebyl přítomen. BcA. Kasík by také uvítal, pokud by se vztahy s p. Věchetem urovnaly.
Mgr. Adamec v závěru uvedl, že politická garnitura města nemůže ovlivňovat kulturu
v daném městě. Další dotazy k materiálu nebyly.
ZM uděluje
Kulturní cenu města Trutnova Ing. Ctiboru Košťálovi za významný a dlouhodobý přínos
trutnovské kulturní scéně a spolku Stachelberg, z. s., za výjimečnou dlouhodobou práci
v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot.
Hlasování: 32 – 0 – 1
14. Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM uděluje
sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 1
15. Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM volí
pana
v Trutnově.

, trv. bydl.

, Trutnov, přísedícím Okresního soudu
Hlasování: 32 – 0 – 1
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16. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2016 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Mgr. Adamec doplnil, že vyhláška je účinná od
11. května 2016. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 1/2016, kterou se mění a doplňují obecně
závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Trutnova a č. 2/2015, požární řád města Trutnova.
Hlasování: 33 – 0 – 0
17. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM bere na vědomí
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2015.
Hlasování: 33 – 0 – 0
18. Systémové změny ve vybraných příspěvkových organizacích města – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Pí Řezníčková uvedla, že chystané změny velmi vítá, vzhledem k tomu, že směřují
k vytvoření stacionáře pro seniory. Mrzí ji, že chystané kroky nebyly ze strany veřejnosti
zpočátku úplně pochopeny. Proběhla konzultace s Mgr. Svobodou ohledně řešení parkování
klientů. Dále uvedla, že změny týkající se současných zaměstnanců musí být v souladu
s ustanoveními zákoníku práce. Mgr. Jiránek velmi ocenil podrobné zpracování důvodové
zprávy. Mgr. Hendrych poděkoval Ing. Čížkové a MUDr. Šidákové za iniciativu při přípravě
těchto materiálů. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
- dodatek č. 5 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, kterým
se ke dni 31.08.2016 ruší činnost této příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s touto změnou upravuje příloha zřizovací listiny
vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
- dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov, kterým se ke dni 31.08.2016 ruší
činnost této příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Náchodská 359, ke dni 01.09.2016
se zřizuje nové pracoviště v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s těmito změnami
upravuje příloha zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený
organizaci k hospodaření.
- rozšíření okruhu osob, kterým bude Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
poskytovat na pracovišti v ul. Náchodská 359 s účinností od 01.01.2017 registrované
sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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19. Různé
Rezignace člena Kontrolního výboru a volba člena Kontrolního výboru
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Bc. Hásek, předseda Kontrolního výboru, nevěděl, že tento materiál bude předkládán.
Navrhoval by nikoho nevolit, aby výbor měl lichý počet členů.
MUDr. Šidáková doplnila, že se jedná pouze o výměnu člena, který se nezúčastnil jednání
Kontrolního výboru za stranu TOP 09. Rozhodne ovšem hlasování zastupitelů.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Bc. Háska:
ZM bere na vědomí rezignace pana Vladimíra Hájka na členství v Kontrolním výboru
Zastupitelstva města Trutnova.
Hlasování o protinávrhu: 16 – 7 – 9 (1)
Hlasování o původním návrhu:
ZM bere na vědomí
rezignaci pana Vladimíra Hájka na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města
Trutnova.
ZM schvaluje
veřejnou volbu člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova pomocí technického
zařízení.
ZM volí
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova pana Richarda Švárala.
Hlasování o návrhu usnesení v původním znění: 26 – 0 – 6 (1)
v 19:48 h odešel Ing. Jiránek
Dotazy zastupitelů
Mgr. Sobotka
Jako uživatel cyklistické stezky Na Housce se dotazuje, zda se bude okruh udržovat
(v současné době je na zemi spousta šišek, kamínků, nepořádku). Dále upozornil na to, že
vroubkované pásy jsou pro in-line nebezpečné. Mgr. Adamec uvedl, že údržba bude
prováděna, Ing. Jelínek doplnil, že položené pásy jsou určeny pro slepce a jejich umístění
bylo požadováno v dotačních podmínkách.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Jako krajský zastupitel byl nechtěně konfrontován s postupem místostarosty Mgr. Hendrycha.
Dne 18.04.2016 schválila RM dotaci 50 000,00 Kč pro taneční studio Bonifác. 02.02.2016
proběhlo jednání v Nové Pace, kde mělo být místostarostou uvedeno, že dostanou dotaci
100 000,00 Kč, o poskytnutí této částky by ale mělo řešit zastupitelstvo. O tom však
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D. nic nevěděl. Mgr. Hendrych uvedl, že se pravděpodobně jedná
o nedorozumění, ještě to prověří.
Mgr. Sobotka
Uvedl, že se v brzké době chystá akce s partnerským městem Würzburg – festival. Mrzí ho, že
se všechna partnerská města účastní, ale město Trutnov nikdo nereprezentoval. Dotazoval se,
zda-li bude mít město kapacity se této akce zúčastnit. Případně nabízí zabezpečit tuto akci
svépomocí. Mgr. Adamec uvedl, že vše je na dohodě.
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Ing. Andrle, Ph.D.
Dotazoval se, jak se město staví k problematice, když se na městských pozemcích objeví
materiál, který je evidentně odpadem. Mgr. Adamec doporučil nahlásit na odbor Životního
prostředí nebo městskou policii.
paní Řezníčková
Dotazovala se na průběh rekonstrukce Polské ulice, lidé nemají dostatek informací.
Mgr. Adamec uvedl, že technický stav komunikace, případně rozvodů je horší něž se čekalo.
Rekonstrukce této páteřní ulice je skutečně potřeba. Rekonstrukce začne 02.05.2016, práce
budou probíhat v odstavném pruhu. Další etapa bude zahájena cca od 15.07.2016, kdy bude
rekonstrukci provádět ŘSD a jím vybraná firma. Objízdné trasy stanoví oni po 15. červenci.
Mgr. Sobotka
Odvolával se na článek na Trutnovinkách, ve kterém JUDr. Rada uvedl, že má ze svého
rozpočtu možnost dát něco na Poříčí. Principiálně by to bylo špatně, protože to není
integrovaná obec. Mgr. Adamec uvedl, že ze zmiňovaného rozpočtu lze hradit náklady na
drobné akce. Uvedl, že historicky Radové jsou z Poříčí, na rozdíl od zastupitele Sobotky.
paní Řezníčková
Se dotazovala, kdy bude konec opravy Polské. Mgr. Adamec uvedl, že přesný termín neví,
odhaduje, že oprava kanalizace bude trvat cca 2 – 3 měsíce a poté ještě oprava povrchu.
odešel p. Lhoták 20:02; odešel Mgr. Sobotka 20:06, vrátil se 20:08
20. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval za účast na dnešním zasedání, poděkoval za konstruktivní jednání.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:09 h.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Silvie Šidáková

Milan Kout
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