Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2016
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod. za přítomnosti 30 členů zastupitelstva.
(M. Kout  nepřítomen v době zahájení, omluveni: Mgr. Bc. Hásek, p. Špaček)
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné. Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Přivítal také zástupce z řad široké veřejnosti.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů oznámit před hlasováním.
Pogratuloval oslavencům od minulého ZM.
Návrhový výbor
1. Chromý Roman
2. MUDr. Šidáková Silvie
3. JUDr. Rada Daniel

Hlasování: 28 – 0 – 1 (2)
Hlasování: 29 – 0 – 1 (1)
Hlasování: 30 – 0 – 1 (1)

Vzhledem k tomu, že hlasovací karta pana Kouta byla zasunuta do hlasovacího zařízení
i přesto, že fyzicky nebyl na zasedání přítomen, vyhlásil předsedající znovu prezenci
přítomných zastupitelů – přítomno 30 zastupitelů.
Za ověřovatele zápisu stanoveni: Ing. Jaroslav Andrle, PhD., Mgr. Zdeněk Géc
Návrhy k programu
Mgr. Adamec informoval zastupitele o stažení materiálu 5a), ke kterému došlo na základě
dohody s předkladatelem.
M4a3 – chyba v zaslaném materiálu (chybně nakopírováno), v elektronické formě byl
materiál zveřejněn v pořádku. Zastupitelé mají správnou verzi tištěného materiálu na stole.
M4d1 – oprava v textu důvodové zprávy: chybně datum výpůjčky: do 18.08.2016 včetně,
správně do 18.09.2016 včetně.
Bod 9 – chybně uveden měsíc projednání v orgánech města; místo 08. (tj. srpen) má být
uvedeno 09. (tj. září).
Do bodu Různé zařazen materiál 17a) Stimulace veřejnosti ke sportu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 – návrh na úpravy programu schválen
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly. Hlasování o programu
v navrženém znění.
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet města pro rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3
4. Majetek města
5. Dotace
6. Prodloužení ulice a nová autobusová zastávka v Trutnově
7. Prodloužení ulice Chodská
8. Změny č. 2 územního plánu Trutnov
9. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
10. Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E
11. Zásady č. 1/2016 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
12. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů
13. Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
14. Dokončení systémových změn ve stacionáři
15. Sociální služby – navýšení dotace pro Most k životu o.p.s.

16. Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2016
17. Různé – a) Stimulace veřejnosti ke sportu
18. Závěr
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1) – program schválen
2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych informoval zastupitele, že Komise pro strategické plánování se sejde až
v průběhu měsíce října t. r. Zastupitelům bude poskytnut zápis z jednání této komise.
Dále Ing. Seidel doplnil, že usnesení č. ZM_2016-80/2 nemohlo být splněno z důvodu na
straně Ministerstva kultury. Proto je navržen posun kontroly plnění tohoto usnesení na další
zasedání zastupitelstva města.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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 a usnesení 2016-80/2 na příští zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 12.12.2016
Hlasování: 30 – 0 – 0
3. Rozpočet města pro rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec krátce seznámil s rozpočtovými opatřeními. Z hlediska příjmů se rozpočet
vyvíjí dobře, rozpočet je přebytkový. Do budoucna lze očekávat ovlivnění vývojem
ekonomiky.
Paní Řezníčková se dotazovala na navýšení částky na provoz a údržbu u Technických
služeb Trutnov s.r.o., ve výši cca 2,5 mil. Kč (viz str. 4 rozpočtového opatření), konkrétně
chtěla vysvětlit pojem neplánované akce města.
Mgr. Adamec uvedl, že se např. jedná se financování nových komunikací, nových ploch
veřejné zeleně a jde i o prostředky na zimní údržbu v nadcházejícím období.
Dále se do diskuze zapojil Ing. Labík, jednatel Technických služeb Trutnov s.r.o. a doplnil, že
se jedná o finanční krytí zimní údržby na území města, na neplánované veřejné akce, které
zaštiťuje město (např. veřejné akce, kde je patronem město Trutnov, akce partnerských
měst), nově přidělené komunikace (nově zrekonstruované komunikace, které je nutno uklízet
a udržovat ve větší míře).
Ing. Andrle, Ph.D., položil dotaz na úpravu částky u odboru Kancelář MěÚ  snížení částky
u položky Členové zastupitelstva města cca o 200.000,00 Kč (viz str. 10) a jak bude tato
částka dále použita.
Dotaz zodpověděl Ing. Jan Seidel, tajemník MěÚ. Na začátku kalendářního roku byla
vytvořena určitá finanční rezerva, pokud by došlo k navýšení odměn zastupitelům. U mezd
pro zaměstnance se řeší úsporami v důsledku neschopností apod., což u zastupitelů nelze.
Výše uvedené finanční prostředky budou použity na zkoušky odborné způsobilosti o nově
přijatých úředníků městského úřadu.
Dále Mgr. Adamec uvedl, že došlo ke zkrácení dotace na OSPOD, ale rozsah vykonávané
agendy se nezměnil. Byl odeslán dopis na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.
v 16:20 přišel p. Kout
ZM schvaluje
„Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3“ dle předloženého
návrhu.
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Hlasování: 23 – 0 – 8
4. Majetek města – Mgr. Hendrych
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 – Výkup nemovitých věcí v k. ú. HSM od SK Horní Staré Město, z.s., do
vlastnictví města Trutnova
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Materiál byl stažen z projednávání minulého zastupitelstva, aby byly následně prověřeny
sporné otázky výkupu.
Mgr. Adamec doplnil, že došlo k objasnění některých nejasností.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., potvrzuje, že došlo k vyjasnění a ke kontrole předmětu výkupu
nemovitých věcí. Některé účetní materiály musely být vyhledány v archivu, o což museli
požádat. Jako zastupitel chce mít jistotu, že hlasuje s péčí řádného hospodáře vzhledem
k výši kupní ceny. Ing. Seidel uvedl, že problémy byly vyřešeny a vše vykomunikováno.
Mgr. Adamec znovu zopakoval, že již na minulém zastupitelstvu města navrhoval, aby se
všechny pochybnosti objasnily. Uvedl, že se jedná o velkou částku, ale na druhou stranu je
nutné si uvědomit, že finanční prostředky budou znovu investovány do sportu.
Paní Řezníčková uvedla, že bude hlasovat pro schválení. Uvedla, že skutečně nejpracnější
bylo rozklíčovat jednotlivé příspěvky. Proto vítá změnu zásad pro poskytování finančních
dotací z rozpočtu města Trutnova (viz bod 11).
Mgr. Adamec uvedl, že mechanismus pro rozdělování finančních prostředků prošel určitým
vývojem. Je rád, že se všechny sporné body objasnily.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
 výkup nemovitých věcí  budovy bez čp./č. e., stavby občanského vybavení  objekt
restaurace SK Horská Trutnov, dále pak nemovitého majetku ve fotbalovém areálu
včetně staveb a příslušenství umístěných na pozemcích st. p. 530, p. p. 780/2, p. p. 780/3
a p. p. 778/2, ve vlastnictví města Trutnova, vše v ulici Horská, k. ú. Horní Staré Město,
obec Trutnov, část obce Horní Staré Město, od SK Horní Staré Město, z.s., se sídlem
Horní Staré Město 681, 541 02 Trutnov, IČ 47466596, v rozsahu znaleckého posudku č.
2732-2/16  dodatek č. 1 ze dne 17.05.2016, do vlastnictví města Trutnova za sjednanou
kupní cenu 4.707.760,00 Kč
Platba proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši 2.353.880,00 Kč bude
uhrazena do 31.12.2016. Druhá splátka ve výši 2.353.880,00 Kč bude uhrazena do
31.12.2017.
 vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do
rozpočtu města na roky 2016 a 2017.
Hlasování: 29 – 0 – 2
Mat. 4a2 – VAK Trutnov, a.s.  upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková si není jista, zda dobře rozumí předkládanému materiálu. Žádá o doplnění
informací.
Mgr. Adamec uvedl, že veškeré investice do kanalizací, vodovodů hrazených z prostředků
města jsou převáděny do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. (dále VaK
Trutnov). Jedná se o zvyšování podílu města Trutnova formou nepeněžitého vkladu do této
společnosti. Město financuje výstavbu kanalizací, vodovodů např. z dotací, ale bohužel
město nemůže kanalizaci, vodovod provozovat vzhledem k tomu, že nevlastní licenci.
Paní Řezníčková děkuje za vysvětlení. Jen jí zaráží, že podnět podalo představenstvo
společnosti. Mgr. Adamec doplnil, že zástupci města jsou členy představenstva. Jeho tvrzení
následně doplnil Mgr. Hendrych.
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Ing. Andrle, Ph.D., uvedl, že vzhledem k tomu, že v představenstvu nemají zástupce jejich
strany, tento materiál nepodpoří. Mgr. Adamec doplnil, že pro všechny by měla být prioritní
ekonomická stránka. Očekává tedy případné návrhy, jak tuto situaci vyhřešit lépe.
Mgr. Sobotka uvedl, že společnost VaK Trutnov je veřejná instituce. Vyžadoval si poskytnutí
informací v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadované
informace mu nebyly poskytnuty, a proto by si dovolil apelovat na zástupce města
v představenstvu. Mgr. Adamec uvedl, že to je spíše věcí managementu, navíc město
Trutnov není ani majoritním vlastníkem.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
 záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711,
v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního
systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve znaleckém posudku soudního
znalce Ing. Pavla Bartoše č. 1083-30/2016 ze dne 07.07.2016, včetně převodu hmotných
nemovitých věcí  pozemků st. p. 324 a 392 a p. p. 4269, vše v k. ú. Starý Rokytník
a obci Trutnov, v hodnotě 17.361.210,00 Kč,
 záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 17.361 ks akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s., podle usnesení představenstva této společnosti ze dne
04.08.2016 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs
v celkové výši 17.361.000,00 Kč bude splacen nepeněžitým vkladem, 210,00 Kč bude
uhrazeno na účet města Trutnova.
Hlasování: 24 – 0 – 7
Mat. 4a3 – Záměr prodeje b. j. č. 264/4 v čp. 264 Lípové nám., Trutnov-Poříčí
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych zopakoval, že opravenou písemnou verzi materiálu mají zastupitelé
připravenou na stole.
Mgr. Adamec doplnil, že toto je poslední bytová jednotka, kterou vlastní město Trutnov
v části Poříčí. Není však dlouhodobě prodejná. Dále uvedl, že ubytovna v Poříčí (nedaleko
elektrárny) byla prodána a bude v ní provozována výroba express menu. Tím by chtěl
vyvrátit spekulace o tom, že by mohla sloužit k ubytování uprchlíků nebo problematických
sociálních skupin.
Ing. Andrle, Ph.D., dává na zvážení, zda by město Trutnov nechtělo tento byt využívat jako
sociální bydlení. Mgr. Adamec nepovažuje za strategické umisťovat sociální byty do sociálně
vyloučených lokalit (historicky se již stalo  viz lokalita v Moravské ul.).
Ing. Andrle, Ph.D., s tvrzením pana starosty plně souhlasí. Vzhledem k tomu, že bytová
jednotka je dlouhodobě neprodejná, navrhoval by zde zřídit sociální byt.
Do rozpravy se 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: 29 – 0 – 2
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Mat. 4a4 – Prodej nemovité věci  pozemku st. p. 5930 a stavby trafostanice TS
TU_0522 Vodní ul., k. ú. Trutnov
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
prodej nemovité věci  nově vzniklého pozemku označeného jako st. p. 5930, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 38 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez
čp./č. e.  stavba technického vybavení  stavba trafostanice TS TU_0522, včetně všech
příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.10.2014  do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, za cenu vycházející ze
znaleckého posudku ve výši 240.000,00 Kč.
Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku a geometrického plánu, hradí
kupující.
Hlasování: 31 – 0 – 0

POZEMKY
Mat. 4b1 – 23 bodů
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych upozornil na bod č. 23. Jedná se o materiál, který byl projednáván na
minulém zasedání zastupitelstva. Královéhradecký kraj změnil své stanovisko a pozemky pro
vybudování parkovacích míst nebude převádět.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., požaduje samostatné hlasování o bodu č. 13.
Mgr. Duffová požaduje samostatné hlasování o bodu č. 4.
Ing. Jiránek požaduje samostatné hlasování o bodu č. 22.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné hlasování o bodech č. 5, 9, 11, 20.
Další body písemného materiálu (tj. body 1-3, 6-8, 10, 12, 14-19, 21 a 23) budou
schvalovány jako celek. Žádné další dotazy k těmto bodům nebyly, rozprava byla ukončena.
Hlasování o bodech 1-3, 6-8, 10, 12, 14-19, 21 a 23 – materiály hlasovány jako celek
p. p. 2949, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 2949 (okapové chodníčky, cca 20 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek Železničářská 442-443 v Trutnově za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 2123, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p. 2123 (celkem cca 92 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Dlouhá 574, 575, 576 v Trutnově, z toho část o výměře cca 26 m2 (přístupové
chodníčky) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 a část o výměře cca 66 m2 (okapové
chodníčky) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
st. p. 1590 a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
 prodej st. p. 1590 (70 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu dle znaleckého
posudku, tj. za 26.420,00 Kč, části p. p. 1845/1 (cca 2,50 m2) a části p. p. 1845/5 (cca
0,50 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši
270,00 Kč/m2, České republice, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe,
státní podnik. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně, DPH, kolek,
atd.),
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 zřízení bezúplatné služebnosti stezky a cesty na st. p. 1590 v k. ú. Horní Staré Město, ve
prospěch města Trutnova.
p. p. 530/1, k. ú. Dolní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p. 530/1 (okapový chodníček, cca 15 m2) v k. ú. Dolní Staré Město Bytovému
družstvu Horská 69 za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
p. p. 2753 a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
 prodej části p. p. 2753 (okapový chodníček, cca 8 m2), části p. p. 2748 (okapový
chodníček, cca 25 m2), části p. p. 2963 (okapový chodníček, cca 8 m2), části p. p. 2964
(okapový chodníček, cca 8 m2) a části p. p. 2965 (okapový chodníček, cca 8 m2), vše
v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek čp. 594-596 Papírenská v Trutnově za
kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
 prodej části p. p. 2190/5 (přístupové chodníčky, cca 6 m2) a části p. p. 2190/4 (přístupové
chodníčky, cca 16 m2), vše v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek čp. 594-596
Papírenská v Trutnově za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 44 m2) v k. ú. Trutnov manž.
a
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Libeč
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 80 m2) v k. ú. Libeč paní
za kupní cenu ve výši
2
150,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
p. p.
, k. ú. Babí
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 375 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 260 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
k rozšíření vlastních pozemků do změny územního plánu.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 110 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní
k rozšíření vlastních pozemků.
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
prodej p. p.
(144 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.

6

st. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej podílu o velikosti 24/100 na st. p.
(o celkové výměře 222 m2) v k. ú. Trutnov
manž.
za kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m 2 jako pozemek,
příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujících. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, včetně poplatku ve výši 10,00 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání výše
uvedeného podílu od 01.11.2015 do uzavření kupní smlouvy.
p. p. 3197, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 3197 (celkem cca 87 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
Železničářská 487 a 488, Trutnov, z toho část o výměře cca 55 m2 (okapové chodníčky) za
kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2 a část o výměře cca 32 m2 (přístupové chodníčky a pozemky
pod přístřešky na popelnice) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p. 933/5 (celkem cca 70 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Pomněnková č.p. 437 a 438, Trutnov, z toho část o výměře cca 50 m2 (okapové
chodníčky) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2 a část o výměře cca 20 m2 (přístupové
chodníčky) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
p. p. 1039 a další, k. ú. Babí
ZM schvaluje
prodej p. p. 1039 (3 107 m2), p. p. 1040 (118 m2), p. p. 1038/1 (2 958 m2) a p. p. 1038/2
(528 m2) v k. ú. Babí spolku Stachelberg, z.s., za cenu v místě a čase obvyklou (tržní),
určenou znaleckým posudkem, tj. ve výši 49.330,00 Kč, k rozšíření vlastních pozemků.
Stávající nájemní vztah dle smlouvy č. 290 015 přejde na kupujícího. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem,
ZM neschvaluje
prodej p. p. 1044 (40 m2) v k. ú. Babí spolku Stachelberg, z.s.
p. p. 1625/1 a p. p. 1540/3, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
bezúplatný převod části p. p. 1625/1 (599 m2) a části p. p. 1540/3 (59 m2), vše v k. ú.
Trutnov, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do majetku města Trutnova. Veškeré
náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování o bodech č. 1-3, 6-8, 10, 12, 14-19, 21 a 23: 31 – 0 – 0

Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 4
Mgr. Duffová chce znovu zvážit prodej tohoto pozemku (jedná se dle jejího názoru o spekulaci v reakci na připomínky předsedy Zemědělského družstva Trutnov v příloze písemného
materiálu ze strany žadatelů).
Mgr. Adamec uvedl, že charakter pozemků by se neměl měnit. Jedná o cestu, která je
v současné době zaoraná.
Ing. Andrle, Ph.D. se dotazoval, pokud žadatelé zřídí cestu, zda cesta bude jejich soukromá
a zda budou ji moci využívat pouze vlastníci.
Do diskuze se zapojila Ing. Šormová, vedoucí oddělení pozemků, prodeje, pronájmy
pozemků, která doplnila, že se jedná dle katastru o ornou půdu, dříve tam možná cesta
mohla být. Účelem je scelení pozemků žadatelů. Další dotazy nebyly.
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p. p.
, k. ú. Oblanov
ZM schvaluje
prodej p. p.
(809 m2) v k. ú. Oblanov
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 15,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem. Nájemní vztah k p. p.
v k. ú. Oblanov, uzavřený se
Zemědělským družstvem Trutnov se sídlem ve Volanově, přejde na kupující.
Samostatné hlasování o bodu č. 4: 27 – 2 – 1 (1)

Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 5
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazoval na cenu pozemku (a zda se jedná o stavební nebo
nestavební pozemek).
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že se jedná o zahradu, kterou žadatelé
v současné době užívají (přišlo se na to při fyzické kontrole pozemků, kterou provádějí
pracovníci úřadu).
Ing. Andrle, Ph.D., konstatuje, že mu přijde zvláštní, když někdo používá cizí majetek na
„černo“. Navrhoval by tuto skutečnost uvést do předkládaného materiálu.
Mgr. Adamec důležité je sjednotit evidenci v katastru nemovitostí, probíhá digitalizace
katastrálních map. Historicky se bude na území města jednat o více pozemků.
Další dotazy k bodu nebyly.
p. p.
, k. ú. Oblanov
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 550 m2) v k. ú. Oblanov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
Samostatné hlasování o bodu č. 5: 31 – 0 – 0
Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 9
Ing. Andrle, Ph.D., žadatel chce využívat předmětné pozemky, jsou seznámeni s jeho
záměrem také vlastníci sousedních pozemků.
Mgr. Adamec doplnil, že město musí dodržovat zákon o obcích. Záměr prodeje byl
zveřejněn. Další dotazy k materiálu nebyly.
p. p.
p. p.
k. ú. Libeč
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 1 116 m2) za kupní cenu ve výši 170,00 Kč/m2 a části p. p.
2
(cca 46 m ) za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2, obě v k. ú. Libeč, panu
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Samostatné hlasování o bodu č. 9: 31 – 0 – 0
Zahájena samostatná rozprava k bodu č. 11
Ing. Andrle, Ph.D., z jeho pohledu mu přijde prodej předmětného pozemku jako pochybný.
Doporučoval by prodej zastavit a ponechat ve vlastnictví města.
Mgr. Adamec chápe záměr žadatele. Ing. Pražák vlastní v lokalitě nemovitost a chce si
rozšířit své pozemky, chce si ochránit vlastní majetek. Jako spekulativní vidí spíše záměr
pana Baboráka, který v dané lokalitě nic nevlastní a přesto měl zájem koupit pozemek.
Ing. Andrle, Ph.D., souhlasí s tvrzením pana starosty. Ale domnívá se, že pozemek by měl
zůstat ve vlastnictví města.
Mgr. Adamec uvedl, že je třeba si uvědomit, že každé vlastnictví zavazuje. Nevidí důvod,
proč by si nemohl žadatel rozšířit vlastní pozemky. Navíc by se o pozemek musely dále
starat Technické služby Trutnov, s.r.o.
Další dotazy k bodu nebyly.
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p. p.
k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 375 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
Samostatné hlasování o bodu č. 11: 29 – 1 – 1

Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 13
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., uvedl, že žadatelé si chtějí koupit komunikaci (většinou jsou
komunikace vykupovány do vlastnictví města). Uznává, že osobně nezná problematiku
dotčeného místa, nestihl se tam podívat. Dotazoval se na vlastnictví přilehlého pozemku
u nemovitosti
.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že pozemek je ve vlastnictví žadatelů
a cesta se dále nebude rozšiřovat.
Další dotazy k bodu nebyly.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(41 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.
Samostatné hlasování o bodu č. 13: 29 – 0 – 2
Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 20
Ing. Andrle, Ph.D., dotazoval se na cenu pronájmu, která mu přijde velice nestandardní.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, uvedl, že se nejedná o pronájem, ale o právo
stavby.
Mgr. Adamec doplnil, že se jedná klub, který je nevýdělečný. Uvedl, že plochu stávajícího
letiště má klub pronajatou. Ze strany veřejnosti je o létání zájem a klub potřebuje mít hangáry
k uskladnění letadel. Hangáry jsou většinou lehké stavby, které mohou být lehce odstraněny.
Doporučoval by všem zúčastnit se některých akcí, které letiště pořádá.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, co z toho plyne pro město. Dle názoru starosty bude mít
město fungující letiště a klub ultralehkého létání.
Další dotazy k bodu nebyly.
p. p. 1249 a další, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby k části p. p. 1249 a části p. p. 1250 (celkem cca 694 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 létající zařízení). Stavebník není oprávněn zatížit právo stavby bez
souhlasu města. Po uplynutí doby odstraní stavebník stavby 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.
Samostatné hlasování o bodu č. 20: 30 – 0 – 1
v 17:11 odešel p. Ondáško, vrátil se v 17:13
Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 22
Ing. Jiránek vznesl požadavek, zda lze do dohod se společností Lidl Česká republika, v.o.s.,
ustanovit podmínku, že parkování bude zachováno bezplatně (s ohledem na využívání
přilehlých sportovišť).
Mgr. Adamec uvedl, že město může pouze na management společnosti apelovat, ale zajistit
to bohužel nemůže (o využívání vlastních pozemků si společnost rozhoduje sama,
9

samozřejmě ze svého pohledu bude zvažovat také zájem zákazníků). Město mělo zájem
zachovat parkování pro autobusy a rozšíření pásu zeleně a tam ke shodě došlo.
V souvislosti s výstavbou nové prodejny dojde k odstranění bývalé budovy „odborové rady“.
Ing. arch. Rosa doplnil, že projekt prošel jednáním v Komisi pro výstavbu a rozvoj města
(jedná se o soudobou architekturu). Požadavek na rozšíření zeleně podél ul. Polská vzešel
právě z jednání této komise.
Ing. Přívratský připomněl diskuze již při první stavbě prodejny Lidl. Dle jeho názoru dojde
s výstavbou nového typu prodejny k vylepšení této části města.
Mgr. Adamec doplnil, že s výstavbou nové prodejny Lidl je také vyřešeno využití objektu
bývalé „podnikatelské školy“.
Další dotazy k bodu nebyly.
p. p. 702/1 a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
směnu části p. p. 702/1 (cca 1 471 m2), části st. p. 5714 (cca 434 m2) a části p. p. 3128 (cca
3 m2) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti Lidl Česká republika v.o.s., za část p. p. 2464/7
(cca 8 m2), část p. p. 2464/8 (cca 13 m2), část p. p. 2857 (cca 3 m2), část p. p. 702/7 (cca
7 m2), část p. p. 2464/6 (cca 19 m2), část p. p. 702/6 (cca 23 m2), část p. p. 702/3 (cca 23
m2), část p. p. 2464/2 (cca 27 m2), část p. p. 702/5 (cca 9 m2), část st. p. 616 (cca 4 m2), část
p. p. 702/4 (cca 76 m2), část p. p. 3154 (cca 13 m2) a část p. p. 3009 (cca 682 m2) v k. ú.
Trutnov v majetku města Trutnova. Směna bude realizována bez finančního vyrovnání.
Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z 1/2 (kolek, náklady
na vypracování GP, atd.). Daň z nabytí nemovitých věcí hradí smluvní strany každá
samostatně.
Samostatné hlasování o bodu č. 22: 29 – 0 – 2
Mat. 4b2 – 2 body
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., požaduje samostatnou diskuzi a hlasování o bodu 1.
Další dotazy nebyly.
Zahájena samostatná rozprava a hlasování k bodu č. 1
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., dotazoval se, k jakým účelům chtějí zájemci pozemky
využívat a na výměry pozemků uvedených v písemném materiálu.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že žadatelka chtěla koupit pozemek
k zahrádkářským účelům. Po zveřejnění záměru prodeje zjistila, že pozemek je zatížen
vedením vysokotlakého plynovodu. V dané lokalitě žádnou nemovitost nevlastní, požadovala
slevu na část pozemků, kde je plynovod (vycházela z ochranných pásem plynovodu). V této
lokalitě lze v souladu s územním plánem provádět stavbu, město bude čekat, zda se najde
nějaký zájemce, případně se znovu může přihlásit sama žadatelka.
Žádné další dotazy k bodu nebyly.
p. p.
, st. p. k. ú. Starý Rokytník
ZM neschvaluje
prodej p. p.
(1 053 m2) a st. p.
136 m2) v k. ú. Starý Rokytník za sníženou kupní
cenu paní
.
Samostatné hlasování o bodu č. 1: 21 – 0 – 6 (4)
Zahájeno samostatné hlasování o bodu č. 2
p. p.
k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
 prodej části p. p.
(cca 276 m2) v k. ú. Trutnov manž.
 prodej části p. p.
(cca 172 m2) v k. ú. Trutnov manž.

,
.

Samostatné hlasování o bodu č. 2: 31 – 0 – 0
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v 17:23 odešel Mgr. Sobotka
NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. 4d1 – Výpůjčka  po zveřejnění: Za Řekou čp. 577 v Trutnově (nová loděnice)
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Mgr. Hendrych znovu upozornil na opravu v závěru textu důvodové zprávy. Žádné dotazy
nebyly.
ZM souhlasí
s výpůjčkou pozemku st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 577
v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí
spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, se sídlem Na Nivách 568, Trutnov,
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
v 17:24 se Mgr. Sobotka vrátil
v 17:25 odešel Mgr. Géc
MAJETEK OSTATNÍ
Mat. 4L1 – Lesy a parky Trutnov s.r.o.  vyhlášení lesů zvláštního určení
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazovala, co znamená, když část lesa získá status „lesy zvláštního
určení“.
Ing. Semerák, jednatel společnosti Lesy a Parky Trutnov s.r.o., vysvětlil, že jedná se o vyjádření vůle vlastníka, že v těchto lokalitách chce zvýšenou rekreační funkci a může to přispět
i k získávání dotací.
Mgr. Duffová se dotazovala, zda v částech lesů zvláštního určení dojde k omezení těžby. Na
dotaz zodpověděl Ing. Semerák (k omezení těžby nedochází).
Žádné další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
vyhlášení lesů zvláštního určení dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál. Zahájena rozprava, dotazy nebyly.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
v 17:26 se vrátil Mgr. Géc
V 17:26 vyhlášena přestávka, začátek dalšího jednání stanoven na 17:36. Jednání zahájeno
v 17:39 (z důvodu odstraňování technické závady na mikrofonu), za účasti 30 zastupitelů
(uvolněn Mgr. Géc ze zdravotních důvodů).
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5. Dotace – Mgr. Adamec
5a) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
stažen z programu jednání
5b) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková uvedla, že se jí velmi líbí prostory nové kuželny. Zajímalo by jí, kdy bude
nová kuželna zpřístupněna veřejnosti. Uvítala by zveřejnění ceníku, harmonogramu pro
využití veřejností.
Na dotaz zodpověděl Mgr. Kyncl, předseda kuželkářského oddílu, uvedl, že s využitím
kuželny pro veřejnost se počítá. Zároveň požádal veřejnost o shovívavost vzhledem k tomu,
že kuželkáři jsou také z nových prostor nadšeni a v maximální míře je využívají.
v 17:45 odešel Ing. Andrle, Ph.D., v 17:46 se vrátil
Mgr. Duffová se dotazovala na podporu poskytnutí dotace z rozpočtu v kategorii 1.4 Dotace
na vrcholový a výkonnostní sport (čerpá z tabulky, která je přiložena v materiálu), konkrétněji
se jedná na dotace poskytované pro powerlifitng.
Mgr. Adamec uvedl, že dle jeho názoru se jedná o téma pro jednání Komise pro sport
a využití sportovních zařízení. Ale je nutné si uvědomit, že dotace je nenároková a suma
finančních prostředků je omezená. Další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
 dotaci ve výši 529.840,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na
Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť –
částečná úhrada výdajů souvisejících s provozem kuželny za období srpen-prosinec 2016
(výdaje spojené s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů,
úklidových a čisticích prostředků),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
5c) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Navýšení dotace pro DTJ Trutnov
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., se dotazoval, kolik finančních prostředků získal klub v roce
2015 (není uvedeno v příloze k materiálu).
Ing. Šváb, člen Kontrolního výboru, potvrzuje, že v DTJ Trutnov je plánována veřejnoprávní
kontrola, pokud dojde ke schválení materiálu na dnešním zasedání zastupitelstva. Osobně
má problém s tím, že informace o zapsaném spolku nejsou příliš transparentní (vyhledával si
informace ve veřejných rejstřících).
Mgr. Adamec uvedl, že doporučení pro dotaci projednala Komise pro sport a využití
sportovních zařízení.
Paní Řezníčková doplnila, že sama dávala podnět ke kontrole v DTJ Trutnov. Nashromáždila
některé materiály, které předala předsedovi Kontrolního výboru. Uvedla několik případů, kdy
sami členové nemají dostatečné informace o dění ve spolku, nemají přístup např. k zápisům
z jednání managementu. Navrhuje o dotaci hlasovat až na základě výsledků plánované
veřejnoprávní kontroly.
Mgr. Adamec by doporučoval, aby členové klubu, pokud mají pochybnosti o fungování
současného managamentu, písemně informovali město.
Ing. Šváb doplnil, že s ohledem na to, že působí v jiném zapsaném spolku, mu celá situace
připadá dost nestandardní.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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Hlasování o protinávrhu – stažení materiálu z programu dnešního jednání zastupitelstva.
Hlasování: 28 – 0 – 0 (2) – protinávrh byl přijat

5d) Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec seznámil s přehledem dotací, které byly projednány Komisí pro sport a využití
sportovních zařízení.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
ZM schvaluje
 dotaci ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport  částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí Martiny Elhenické
na ME v plavání v Londýně,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění,
 dotaci ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce 
částečná úhrada výdajů na pořádání 17. ročníku mezinárodního turnaje v basketbalu,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách
568, Trutnov, v předloženém znění,
 dotaci ve výši 27.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport 
částečná úhrada části výdajů spojených s účastí reprezentantů ČR z oddílu
POWERLIFTING SPARTAK TRUTNOV na ME ve Finsku GPC EUROPEAN
CHAMPIONSHIP 2016 (ROVANIEMI-FINLAND),
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, v předloženém znění,
 dotaci ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport 
částečná úhrada části výdajů spojených s účastí reprezentanta ČR z oddílu
HIGHLANDERS SPARTAK TRUTNOV Matěje Trčku na Muaythai World Championship
2016, Jönköping-Sweden,
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 4377397, Žižkova 457,
Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
5e) Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z.s.
(změna účelu) – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava, žádné dotazy nebyly.
ZM schvaluje
změnu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Mateřské centrum KAROlínka z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, a to náklady spojené s provozem (úhrada nájemného,
vodného a stočného, tepla a elektrické energie) mateřského centra KAROlínka v roce 2016
a výměnou podlahové krytiny ve dvou místnostech v mateřském centru.
Hlasování: 29 – 0 – 1
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5f) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec seznámil s předkládanými žádostmi Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Seznámil s průběhem jednáním rady města o tomto materiálu.
Paní Řezníčková podala doplňující informace k předkládanému materiálu (v písemném
materiálu není přiložen průvodní dopis Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., který současnou
situaci blíže vysvětluje). Ve všedních dnech nemají praktičtí lékaři ordinační hodiny do
pozdního odpoledne a tak dochází v nemocnici k nárůstu pacientů, kteří přicházejí na
pohotovostní službu např. s angínou, chřipkou, bolestí břicha. Dle jejího názoru se nejedná
o kutní stav (cca jen 10 % pacientů jsou tzv. akutní případy, náklady na akutní péči jsou
hrazeny Královéhradeckým krajem). Na zajištění pohotovostní služby by se měli podílet také
praktičtí lékaři, v současnosti je to však ve výjimečných případech a nemocnice musí
personálně zajišťovat (uvedla přímo počty pacientů na jednotlivých odděleních). Jedná se
o dlouhodobý trend, který by mohl vést až k uzavření pohotovosti v Oblastní nemocnici
Trutnov, a.s. V současné době je situace již neúnosná. Uvedla příklad nemocnice v Novém
Bydžově, kde došlo k uzavření pohotovosti. Z poskytnutých peněz chtěli motivovat
zaměstnance, aby brali další služby a podíleli se na zajištění lékařské pohotovostní služby.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., uvedl, že dle jeho informací sice kraj bude mít přebytkový
rozpočet, jak uvedl pan starosta, ale kraj se připravuje na financování výstavby náchodské
nemocnice a vytváří tak určité finanční rezervy. Informace a důvody od paní Řezníčkové,
která je současně předsedkyní dozorčí rady nemocnice, nikdo jiný asi lépe nedokáže popsat.
Přesto, že zřizovatelem nemocnice je kraj, chápe zajištění pohotovostní lékařskou službu za
určitou službu obyvatelům města a regionu. Alternativa A je pro něj a stranické kolegy
jedinou správnou alternativou.
Mgr. Adamec uvedl, že kraje dle jeho názoru, mají dostatek finančních prostředků z rozpočtového určení daní. Navíc jim tento podíl byl, na rozdíl od měst, zvýšen. Domnívá se, že
celou situaci je nutné řešit systémově.
Ing. arch. Rosa se dotazoval, na jak dlouhou dobu pomohou přidělené finanční prostředky.
MUDr. Kochan se domnívá, že se jedná o nesystémové opatření. Nárůst pacientů na
pohotovosti je hrazen zdravotními pojišťovnami. Domnívá, že se do budoucna budou
požadavky na finanční příspěvky opakovat. Odkázal, že někteří krajští zastupitelé měli ve
svých volebních programech zajištění lékařské pohotovostní služby. MUDr. Kochan dále
reagoval na tvrzení, že angína není akutní zdravotní stav a uvedl, že z pohledu lékaře
i angína je onemocnění, jenž může být akutní průběh a způsobit vážné zdravotní potíže.
Paní Řezníčková reaguje na příspěvek MUDr. Kochana. Pohotovost je kraj ochoten dotovat
pouze při ošetření akutních zdravotních stavů (dle jejího názoru angína není akutní zdravotní
stav). Informace, které uvedla, jsou přímo od pracovníků nemocnice. Kraj však nemá
povinnost hradit náklady na neakutní zdravotní péči poskytnutou v rámci lékařské
pohotovostní služby.
MUDr. Šidáková nevidí problém na tom, aby město podpořilo provoz nemocnice na území
města. Vadí ji, že se jedná o nesystémové opatření. Odkazuje na článek, který byl zveřejněn
dne 14.09.2016 a který je dle jejího názoru v rozporu s podanou žádostí.
Paní Řezníčková uvedla na pravou míru tvrzení ředitele nemocnice, personální situace není
vůbec přijatelná. Uvedla konkrétní opatření, která nemocnice přijala k zajištění pohotovostní
lékařské služby.
Mgr. Adamec se dotazoval na výši dotace v celém kalendářním roce, tj. na 12 měsíců. Paní
Řezníčková dodala, že nemocnice by opakovaně žádala o dotaci ve stejné výši, tj.
200.000,00 Kč.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., pohotovost chápe, jako službu pro spoluobčany.
P. Šedivec určitý kousek systémovosti vidí v činnosti dozorčí rady nemocnice. Vyzýval ke
zvýšení komunikace s dozorčí radou a dalšími subjekty. Nástroje ke zlepšení určitě jsou.
Domnívá se, že do budoucna to přinese prospěch jak nemocnici, tak městu.
Mgr. Adamec doplnil, že každý zastupitel si musí rozhodnout dle vlastního svědomí. Chápe
důvody podání žádosti o finanční příspěvek. Dle jeho názoru je chybu v systému třeba řešit.
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Navrhuje rozdělit hlasování o materiálu zvlášť tj. dotace na zajištění převozů občanů na
záchytnou stanici v Hradci Králové a dotaci na zjištění lékařské pohotovostní služby.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., vznesl faktickou připomínku, že není třeba hlasovat o příspěvku pro záchytnou stanici samostatně (viz usnesení v alternativě A + B vždy schvaluje).
Paní Řezníčková dodává, že pokusy o systémové řešení se alespoň na úrovni krajů udály
(např. jednání s praktickými lékaři v regionu, praktičtí lékaři jsou motivováni např. zdravotními
pojišťovnami).
MUDr. Řehůřek, praktický lékař, uvedl, že každý praktický lékař, má alespoň jednou týdně
v Trutnově ordinační hodiny do 18:00 h. Všichni lékaři v nemocničních zařízeních mohou
očekávat zvýšenou 10% úhradu na platy, praktičtí lékaři nikoli. Za zásadní věc, považuje
zrušení regulačních poplatků. Část nákladů za péči je nutné přenést na pacienty. I z jeho
pohledu uvedl, že angína může být vnímána jako akutní stav.
Mgr. Káňa nesouhlasí, že by to byl problém pouze na straně praktických lékařů, domnívá se,
že řešení celé situace je prioritně v kompetenci kraje.
V závěru diskuse Mgr. Adamec doporučil hlasování o dotacích zvlášť, tj. záchytná stanice,
pohotovostní lékařská služba.
Hlasování: 29 – 0 – 1 – návrh na samostatné hlasování o jednotlivých dotacích schválen
v 18:05 odešel Mgr. Sobotka, v 18:06 se vrátil
Další dotazy k materiálu nebyly.
Alternativa A
Samostatné hlasování o výrocích 02.01 a 02.02
ZM schvaluje
 dotaci ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.06.2016, tj. na pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním převozů občanů na území
města Trutnova pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.
Hlasování: 30 – 0 – 0
Samostatné hlasování o výrocích 01.01 a 01.02
ZM schvaluje
 dotaci ve výši 200.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.06.2016, tj. na částečnou úhradu mzdových nákladů na zajištění lékařské
pohotovostní služby ve večerních hodinách na odděleních interním, chirurgickém a dětském, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.
Hlasování: 14 – 7 – 9
Předložený návrh usnesení nezískal při hlasování potřebnou většinu  z pohledu čl. 12
odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý, tj.:
ZM neschvaluje
 dotaci ve výši 200.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.06.2016, tj. na částečnou úhradu mzdových nákladů na zajištění lékařské
pohotovostní služby ve večerních hodinách na odděleních interním, chirurgickém
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a dětském, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.
5f) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o další zvýšení turistického ruchu. Je to v současné době
velmi moderní sport. Ze strany veřejnosti je o něj velký zájem.
Paní Řezníčková doplnila, že se podívala osobně na trailové tratě. Domnívá se, že je to
dobrá věc, přispěje k rozvoji cestovního ruchu. Očekávala by také finanční příspěvky od
kraje.
Ing. Jiránek budování trailových tratí považuje také mj. za podporu místního podnikání.
Uvedl, že traily jsou již dlouhodobě (cca 20 let) na vzestupu. Velmi si cení spolupráci
s dalšími trailovými centry v České republice. Upozornil na střet zájmů a z tohoto důvodu
hlasovat nebude.
Ing. Andrle, Ph.D., souhlasí, že tento sport bude mít přínos pro město. Nelíbí se mu, že
žadatelé o dotaci dosud neseznámili zastupitele se svými záměry (a to i vzhledem k výši
požadované dotace). Nemá žádné informace, ve kterých místech budou trailové tratě
vedeny. Rád by se vyvaroval střetu chodců a trailařů. Vzrůstající počet lidí, zájemců o traily
v Trutnově s sebou přinese potřebu řešení ubytování (ve Lhotě ani v Bohuslavicích nad
Úpou ubytovací kapacity nejsou) a dopravy. Osobně má problém s „Úpa trailem“,
doporučuje všem osobní návštěvu. Jedná se o jednosměrný trail, kde se často setkávají
cyklisté, trailaři, kteří neberou příliš ohledy na chodce. V případě poskytnutí finanční dotace,
navrhuje zrušit tento trail.
Mgr. Adamec uvedl, že trailové tratě byly projednány v Komisi pro cestovní ruch. Jak se
bude vyvíjet zájem o ubytování ze strany trailařů se v současné době hodně špatně
odhaduje.
Ing. Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov, s.r.o. doplnil, že došlo k dohodě
s trailaři. Pohyb na této trati bude upraven cedulí, na základě které budou mít chodci
přednost. Jedná se však o jednotlivce, které je nutné usměrnit.
Mgr. Káňa doporučoval projednat případné dotazy přímo s Ing. Jiránkem. Potvrdil, že
v Komisi pro cestovní ruch, proběhla prezentace trailového sportu.
Mgr. Hendrych uvedl, že osobně společně se členy spolku navštívil trailové centrum
v Rychlebech. V poměrně malé vesnici, kde také nebylo v počátku žádné zázemí, byly
během několika let vybudovány ubytovací a rekreační kapacity.
Mgr. Sobotka nemá pochyb o tom, že traily přispějí k rozvoji města. Uvítal by představení
záměrů přímo od členů spolku Trutnov trails, z.s. Má informaci o tom, že obyvatelé Lhoty
iniciovali schůzku s představiteli trailařů.
Mgr. Adamec se domnívá, že o trailových tratích má osobně dostatek informací. Vybudování
trailových tratí přispěje k rozvoji Lhoty.
MgA. Kasík uvedl příklad z minulého víkendu, kdy trailové trati navštívili jeho známí a sami si
našli ubytování v Petříkovicích.
Ing. Andrle, Ph.D., domnívá se, že v souvislosti s rozvojem trailových tratí na Čížkových
kamenech, by mohl být výhledově zrušen „Úpa trail“.
v 18:41 h odešel Mgr. Sobotka
Ing. Jiránek je to určitě o diskusi. Domnívá se, že zmiňovaná trailová trať by mohla být
zrušena. Osobně se zúčastnil setkání s obyvateli Lhoty, kdy cca 90 % místních obyvatel
podpořilo výstavbu tratí.
Mgr. Hendrych doplnil, že cca 90 % trailových tratí je vybudována mimo stezky pro pěší.
U „Úpa trailu“ se bude celá situace řešit. Další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
 dotaci ve výši 385.000,00 Kč pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí
74, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 31.08.2016,
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tj. na údržbu a provoz MTB stezek, dokončení stávajících tratí a výdaje na projekt nového
trailu v souladu se žádostí ze dne 31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design nového
trailu, výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, pohonných
hmot, propagací, účetnictvím), za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
 veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města.
Hlasování: 27 – 0 – 1 (2)
v 18:44 se vrátil Mgr. Sobotka
5g) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., v minulosti oceňoval, že zastupitelstvo město přijímalo
usnesení ve prospěch obyvatel. Uvedl několik příkladů, kdy Královéhradecký kraj přispěl na
aktivity ve městě. Dle jeho názoru je také nutná vzájemná komunikace obou stran, aby se
předešlo případným nedorozuměním. Chápe, že se jedná se o majetek Královéhradeckého
kraje, ale jeho opravou došlo ke zlepšení centra města.
Mgr. Adamec uvedl, že nemovitost je opravená. Dotaci na opravu nemovitosti by
nesrovnával např. s kulturními aktivitami (např. činnost Muzea v Podkrkonoší, které má větší
regionální charakter). Město se podílelo např. poskytnutím prostoru pro lešení, záborem
veřejného prostranství, místem pro parkování.
MgA. Kasík určitě je nutná komunikace. Osobně uvedl případ dotace pro CIRK-UFF.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., uvítal by větší komunikaci mezi městem a krajem.
JUDr. Rada uvedl, jako členovi Kulturní rady Královéhradeckého kraje, se nepodařilo do
trvalých záštit Královéhradeckého kraje zahrnout žádnou z aktivit ve městě nebo nejbližšího
okolí.
p. Šedivec se domnívá, že velké finanční náklady byly investovány do obnovy Jiráskova
náměstí. Příspěvek můžeme chápat jako finanční podíl na zlepšení vzhledu nemovitostí
v centru města. Každý si musí rozhodnout a svůj názor vyjádřit hlasováním.
Mgr. Adamec doplnil, že rekonstrukce podloubí, které je veřejným prostorem se nedá
srovnávat s touto žádostí. Domnívá se, že každé vlastnictví majetku zavazuje, tj. představuje
to mj. financování oprav. Další dotazy nebyly.
ZM neschvaluje
dotaci ve výši 43.873,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou
školu, Trutnov, Procházkova 303, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 07.07.2016, tj. na částečnou úhradu výdajů
souvisejících s dokončením oprav fasády Domova mládeže Bulharská ul.
Hlasování: 18 – 8 – 4
v 18:47 odešel p. Ondráško, vrátil se v 18:48
6. Prodloužení ulice a nová autobusová zastávka v Trutnově – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., u bodu 2 se domnívá, že město zaspalo, vzhledem k tomu, že
autobusová zastávka na Babí je již vyznačená.
Ing. Horynová doplnila, že se jedná pouze o schválení názvu dosavadní zastávky.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
 v k. ú. Horní Staré Město dosavadní platný název ulice K Domkům i pro prodloužení této
ulice na p. p. 776/1,
 v k. ú. Babí pro novou obousměrovou autobusovou zastávku mezi dosavadními
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autobusovými zastávkami Trutnov, Babí, pož. zbroj. a Trutnov, Babí, hor. zast. název
Trutnov, Babí, střed.
Hlasování: 30 – 0 – 0

7. Prodloužení ulice Chodská – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava k tomuto bodu. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
v k. ú. Trutnov dosavadní platný název ulice Chodská i pro připravované prodloužení této
ulice.
Hlasování: 29 – 0 – 1
8. Změny č. 2 územního plánu Trutnov – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Ing. Horynová uvedla, že změny č. 1 byly projednány v roce 2015. Do materiálu byly
zahrnuty všechny žádosti, výsledek bude záležet na projednání žádostí v dotčených
orgánech.
Mgr. Adamec doplnil, že všechny předložené žádosti budou projednány v příslušných
orgánech.
Mgr. Sobotka se domnívá, že celá řada návrhů je v rozporu se stavebním zákonem,
strategickým plánem a z toho důvody by měly být zamítnuty již nyní.
Mgr. Adamec není stejného názoru, domnívá se, že všechny žádosti by měly být projednány
v dotčených orgánech. Zastupitelé nejsou kvalifikováni k odbornému posouzení jednotlivých
žádostí. Doporučoval by držet se dosavadní praxe. V současné chvíli se schvaluje pouze
pořízení změny.
O slovo se přihlásil Ing. arch. Smilnický, který vysvětlil, že zastupitelstvo města bude
rozhodovat o tom, že se budou pořizovat změny č. 2. Je to velmi složitý proces, do kterého je
zapojena celá řada odborných dotčených orgánů. Jedná se velmi zodpovědnou činnost,
kterou opravdu nejsou zastupitelé schopni posoudit.
Paní Řezníčková ví, co obnáší proces pořízení změn. Studovala různé materiály o pořízení
změn. Domnívá se, že zastupitelé by mohli hlasovat o jednotlivých změnách. Mgr. Adamec
uvedl, že o jednotlivých žádostech se bude jednat až v jiné fázi procesu schvalování změn
územního plánu. Doporučoval by nastudovat zákon o územním plánování, buď se žádosti
projednají jako celek nebo se jako celek odmítnout.
Mgr. Sobotka uvedl citaci ustanovení zákona a doporučuje zastavit proces pořizování změn.
Mgr. Adamec předal slovo Ing. arch. Smilnickému, který znovu vysvětloval proces územního
plánování. V současné době zastupitelstvo města schvaluje pouze pořízení změn. Změna
územního plánu je velmi složitý proces, do kterého vstupuje celá řada odborných institucí
a dotčených orgánů. Toto opravdu nejsou schopni posoudit zastupitelé.
Ing. Přívratský uvedl, že dle jeho názoru se jedná o zájem obyvatel města investovat
v různých lokalitách města. Očekával by objektivní posouzení všech žádostí. Smyslem je
získat objektivní hodnocení a posouzení jednotlivých žádostí, na základě kterých se jako
členové zastupitelstva můžeme rozhodovat.
Ing. Andrle, Ph.D., se ujišťoval, jak budou vypadat výstupy. Zajímal se, z kolika % jsou
podané žádosti úspěšné. Dotaz zodpověděl Ing. arch. Smilnický, který odhadl, že při procesu
pořizování změn územního plánu jen cca 1/3 žádostí uspěje).
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
 pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu,
 určeného zastupitele Ing. Hanu Horynovou pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 2
územního plánu Trutnov“.
ZM podmiňuje
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pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na její zpracování,
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovateli.
Hlasování: 23 – 4 – 3
9. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava, dotazy k materiálu nebyly.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč panu
, nar.
, bytem
, 541 01 Trutnov, na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem
podpory bytové výstavby  částečná úhrada nákladů na vybudování splaškové
kanalizace a vodovodu k rodinnému domu na pozemku p. č.
v k. ú. Volanov,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem
, nar. 1
bytem
, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0

10. Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E – Ing. Horynová
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že došlo ke změně podmínek poskytnutí dotace (byly doplněny další
technické požadavky a tím by se náklady na rekonstrukci zvýšily). Z těchto důvodu město
přistoupilo k financování zateplení z vlastních zdrojů. Do budoucna bude možná otevřen
nový dotační program.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
 realizaci "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E" v roce 2016 z vlastních zdrojů
v rozsahu do 17,5 mil. Kč vč. DPH,
 realizaci zbývající části "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E" v roce 2017 z
vlastních zdrojů v rozsahu cca 9 mil. Kč vč. DPH.
Hlasování: 30 – 0 – 0
11. Zásady č. 1/2016 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková uvítala předkládaný materiál. Poděkovala členům Komise pro sport a využití sportovních zařízení, kteří se podíleli na zpracování nových zásad. Dotazovala se na
označování dokladů (viz čl. 7, bod 4). Tento požadavek se jí zdá až extrémní (takovéto
označování dokladů nepožaduje např. Krajský úřad Královéhradeckého kraje).
Ing. Seidel uvedl, že toto ustanovení bylo zařazeno na podnět Útvaru interního auditu a
kontroly, které by mělo usnadnit provádění veřejnoprávních kontrol. V současné době nelze
posoudit, vše ukáže až praxe.
Další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
Zásady č. 1/2016 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova v předloženém znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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12. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná se pouze o úpravu vyhlášky v souladu s platnou
legislativou.
Ing. Andrle, Ph.D., žádá o ujasnění okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatků osvobozeni.
Chybí mu osvobození pro vlastníky, kteří mají psa se zkouškou. Dle jeho názoru, má město
v současné době velmi vysoký poplatek za psy v bytových domech (srovnával s poplatky
v hlavním městě). Chybí mu řešení, jak se bude postupovat u lidí, kteří psa nepřihlásí.
Mgr. Adamec doplnil, že výše poplatku v bytových domech, má lidi odradit, aby chovali psi
v panelácích (uvedl konkrétní příklady, kdy v bytech jsou chována velká plemena psů).
Paní Řezníčková s filozofií regulace chovu psů v centru, v panelových domech souhlasí.
Domnívá se, že se spousta lidí psy nepřihlašuje tam, kde se fyzicky nachází. Dotazovala se,
jak se ověřuje, že je pes přihlášen.
Mgr. Adamec uvedl, že kontrolu provádí strážníci městské policie.
Paní Řezníčková se dále dotazovala, zda by mohla být věnována větší pozornost
průchodům do centra města, které jsou často znečištěny výkaly a nepříjemným zápachem.
Na dotaz reagoval Ing. Labík, jednatel Technických služeb Trutnov s.r.o., který uvedl, že se
o zmiňované průchody průběžně starají. Při údržbě se někdy naráží na to, že některé domy
jsou v soukromém vlastnictví a jejich majitelé se nechtějí podílet na této údržbě.
Ing. Andrle, Ph.D., se domnívá, že lidé žijící v bytě se svému psu věnují více než u rodinných
domů. Domnívá se, že v předchozí vyhlášce byli do okruhu poplatníků osvobozených od
poplatku, zahrnuti i majitelé psů se zkouškou.
Ing. Gereg, vedoucí Finančního odboru, doplnil, že každou žádost bude nutné posuzovat
individuálně.
v 19:25 odešel Ing. Šváb, vrátil se v 19:27
Ing. Jiránek uvedl, že v minulé vyhlášce bylo uvedeno osvobození pro majitelé psů, kteří
mají složenou zkoušku. V nové vyhlášce mu toto ustanovení také chybí. Sám vlastní psa se
složenou zkouškou a v posledních 3 letech byl osvobozen od poplatku ze psů. Osobně by
pro něj placení poplatku nebylo likvidační, ale tato případná změna se bude ve městě týkat
mnoha spoluobčanů.
MUDr. Kochan doplnil, že v minulém volebním období byl členem Kontrolní výbor a informoval zastupitele, jak jsou prováděny kontroly přihlašování psů a výběru poplatků za psy.
v 19:31 odešel Mgr. Káňa, vrátil se v 19:34
Mgr. Sobotka se dotazoval pana tajemníka, zda byla při přijímání této vyhlášky provedena
konzultace s odborem dohledu Ministerstva vnitra.
Ing. Seidel uvedl, že každá vyhláška, stejně tak i jako tato, byla konzultována s odborem
dohledu. Upozornil, že je rozdíl mezi technickou úpravou vyhlášky a přijetím nové vyhlášky,
kterou navrhl pan zastupitel Sobotka. Dále uvedl, že panu zastupiteli poskytne telefonický
kontakt na Mgr. Mlynářovou z Ministerstva vnitra, aby mu vysvětlila situaci ohledně jeho
návrhu vyhlášky.
Ing. Přívratský se domnívá, že vlastníci psů by se v rámci hrazení poplatku ze psů měli takto
podílet také na úklidu města.
Mgr. Adamec uvedl, že je smutné, že město znečisťují „místní pískaři“. Zároveň dodal, že
v poslední době došlo ke zlepšení.
Mgr. Hendrych neví přesně o jakých konkrétních zkouškách je vedena diskuse.
MUDr. Šidáková, se domnívá, že majitel psa, by za něj měl platit. Získání určitých zkoušek
není jako důvod k tomu, aby měl být od poplatku ze psů osvobozen.
Ing. Jiránek doplnil, že pokud se technická novela vyhlášky dotkne chovatelů, kteří byli
v minulosti od poplatku za psa osvobozeni, uvítá, aby je město o této změně informovalo.
Další dotazy nebyly.
ZM vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 29 – 0 – 1
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13. Výzva č. 28 IROP  Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
– Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly.
ZM souhlasí
s podáním žádosti o podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ a následnou realizací projektu dle této výzvy.
ZM pověřuje
radu města k úkonům nutných k realizaci projektu dle výzvy č. 28.
ZM stanovuje
Ing. Masaříka jako zodpovědnou osobu za projekt dle výzvy č. 28.
Hlasování: 30 – 0 – 0

14. Dokončení systémových změn ve stacionáři – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazovala, zda v Náchodské ul. již byly zahájeny práce spojené
s rekonstrukcí.
Mgr. Hendrych uvedl, že v současné době je zpracována projektová dokumentace. Došlo ke
zdržení z důvodu, že se čekalo na vyhlášení a schválení dotačního programu
z Královéhradeckého kraje tak, aby část nákladů mohla být pokryta dotací. Akce by měla být
realizována v tomto roce.
Další dotazy k materiálu nebyly.
v 19:44 odešel Mgr. Sobotka
ZM schvaluje
dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, IČ 70153884, kterým se ke dni 01.01.2017 mění její název na Stacionář
mezi mosty Trutnov a dle předloženého návrhu se rozšiřuje její hlavní účel a předmět
činnosti.
ZM ukládá
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Stacionář mezi mosty Trutnov, IČ 70153884, a to s účinností od 01.01.2017.
Termín: 12.12.2016
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
v 19:46 se Mgr. Sobotka vrátil
15. Sociální služby  navýšení dotace pro Most k životu o.p.s. – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava, dotazy k materiálu nebyly.
ZM schvaluje
 navýšení dotace o částku 200.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá
300, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb  zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi, za
podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá 300,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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16. Plán kontrolní činnosti KV na 2. pololetí 2016 – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková navázala předchozí diskuzi (viz dotace), pokud to je v kompetenci
Kontrolního výboru, uvítá, aby byla kontrola nejenom plnění veřejnoprávních smluv, ale také
dalších dokumentů.
Mgr. Adamec by doporučoval podat podněty ke kontrolám předsedovi Kontrolního výboru.
Vzhledem k předchozí diskuzi by také uvítal důkladnou kontrolu ve spolku DTJ Trutnov.
Další dotazy k materiálu nebyly.
ZM schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2016.
Hlasování: 26 – 0 – 4

17. Různé
17a) Stimulace veřejnosti ke sportu
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková chápe, že se kopíruje model, který byl zaveden se společností BK-Servis
s.r.o. Chápe to jako nedodržení postupu, který doporučil ÚOHS. Osobně jí vadí používání
slova stimulace. Vzhledem k tomu, že dobrovolníci z Komise pro sport a využití sportovních
zařízení nemohli zrealizovat akci, kterou nepodpořila TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Mgr. Adamec uvedl, že o této situací nic neví a domnívá se, že by měla být řešena někde
jinde. Postup dle jeho názoru správný nebyl.
Mgr. Křemenský uvedl, že TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., začíná s provozování
basketbalového týmu. Došlo ke změně sponzorů basketbalového týmu. Vychází se
z předpokladu, že ocenění reklamy zůstane stejné jako v předchozích letech. Vzhledem
k tomu, že odpadl generální sponzor KARA  rozsah reklamy bude pro město Trutnov větší
než v předchozích letech.
Paní Řezníčková se ujišťuje, že za stejné finance získá město Trutnov větší podíl reklamy.
Dotazuje se, zda existují sponzoři, se kterými se budeme moci srovnávat.
Ing. Přívratský uvedl, že dle jeho názoru můžeme provést v porovnání s předchozími lety
tedy historicky nebo lze reklamní plochu srovnávat s obdobnými kluby, které hrají stejnou
soutěž a sponzoři využívají srovnatelnou reklamní plochu.
Další dotazy k materiálu nebyly.
ZM souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace
veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., dle předloženého
konceptu.
Hlasování: 19 – 3 – 8

Dotazy zastupitelů
Paní Řezníčková
Dotazuje se, jak bude město postupovat v souvislosti s přijetím vyhlášky o rušení nočního
klidu, která je platná od 01.10.2016.
Mgr. Adamec uvedl, že bude přijata vyhláška, která bude tuto skutečnost upravovat.
20:01 odešel MUDr. Řehůřek, vrátil se 20:04
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Ing. Jiránek
Dotazuje se, jak dlouho budou jezdit osobní auta přes Kryblici.
Jeho dotaz zodpověděl Ing. Jelínek, který uvedl, že tato změna objízdné trasy pro osobní
automobily potrvá cca 1 týden (v souvislosti s pokládáním asfaltové vrstvy na části
kruhových objezdů a v jednom jízdním pásu silnice).
Mgr. Adamec doplnil, že město bylo na rekonstrukci ul. Polské připraveno včas, problém byl
na straně ŘSD. Domnívá se, že do zimy bude rekonstrukce dokončena.
20:02 odešli MUDr. Kochan, Mgr. Hendrych, vrátili se ve 20:04
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Vrátil se ke starší věci: výkup cesty od pana Fridricha
Mgr. Adamec uvedl, že v současné době probíhá odvolací řízení u krajského úřadu.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že pan Fridrich nereagoval na žádné
výzvy města, z tohoto důvodu se město rozhodlo pro vyvlastnění.
Mgr. Sobotka
V návaznosti na jednání s panem starostou se dotazoval, zda došlo v Poříčí k doplnění
herních prvků na dětském hřišti.
Mgr. Adamec doporučil dotazy projednat s Ing. Horynovou. Místostarostka doplnila, že v ul.
Junáků byly doplněny některé herní prvky, základy altánku byly také odstraněny.
Ing. Šváb
Vznesl dotaz na Dopravním výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje v souvislosti
s rekonstrukcí Polské ul. Z řad pracovníků ŘSD dán příslib, že dokončení rekonstrukce
nejpozději do konce října 2016. V katastru města proběhne další oprava silnice Kladská I/14,
ale termín zahájení realizace se těžko odhaduje.
Paní Řezníčková
Vrátila se k problematice tzv. kvalifikované žádost občanů (viz žádost pana Hanče na
posledním zasedání zastupitelstva města). Celou problematikou se zabývala, má k dispozici
rozsudek nejvyššího soudu. Citovala výrok důvodové zprávy zmiňovaného rozsudku. Do
budoucna by byla ráda, aby byla jednání zastupitelstva v souladu se zákonem.
ve 20:15 odešel p. Lhoták
Mgr. Sobotka
Navázal by na dotaz paní Řezníčkové. Doplnil, že dle judikátu je umožněno občanům
vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva.
18. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval za účast na dnešním zasedání, poděkoval za konstruktivní jednání.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:16 h.
Zapsala: P. Velebová
L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Géc
23

