Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod za účasti 31 členů zastupitelstva
Omluven Mgr. Sobotka
1. Zahájení – Mgr. Adamec
- přivítal přítomné, zasedání svoláno v souladu se zákonem, nejdříve procedurální záležitost –
zastupitelka Simona Horná rezignovala, nastupuje dle výsledku voleb Mgr. Jiří Paták
Slib nového zastupitele
Připomínky k minulému zápisu nebyly, lze jej brát jako schválený
Připomněl zákon o střetu zájmů –
Pogratuloval narozeninovým od minulého ZM
Návrhový výbor
1. Bubnová Blanka
2. Šimáková Silvie
3. Šubrt Michal

31 – 0 – 1
31 – 0 – 1
31 – 0 – 1

Volební výbor
1.
Mgr. Rada Daniel
2.
Ing. Šváb Marek
3.
Šedivec Jiří
4.
Ing. Vladislav Sauer
5.
Lhoták Milan
Hlasováno společně – pokud by byl někdo navržen do tajné volby, byl by vyměněn
Hlasování 30 – 0 – 2
Ověřovatelé zápisu - stanoveni pánové Kochan Jozef , Šedivec Jiří
Přivítal nového tajemníka a bývalého poslance pana Nováka
K programu –
Dr. Ondráček – navrhuje doplnění programu o jeden bod – v minulém období byly určité spory
v kontrolním výboru – informace o výsledku řízení ve věci veřejné soutěže – UFFO – vybavení
interiéru – město dostalo pokutu, ZM by mělo mít informaci - navrhuje jako dnešní třetí bod a další
posun
Mgr. Adamec – není to pokuta, je to pokrácení dotace, případ není ještě u konce
Jiné připomínky nebyly
Hlasování k zařazení bodu 3, pak by se ostatní posunulo 16 – 8 – 8
Hlasování o původně předloženém
Program :
1.
Zahájení
2.
Kontrola plnění usnesení
3a. Rozpočet města pro rok 2014 – rozpočtové opatření č. 5
3b. Návrh rozpočtu města na rok 2015
4.
Majetek města
5.
Galerie draka – příspěvek na provoz v roce 2015
6.
Oprava podloubí v MPZ
7.
Nové názvy ulic
8.
Zástupci města v obchodních společnostech
9.
Smlouva se Sdružením pro TIC
10. Rekonstrukce ul. Horská – HSM – způsob financování
11. Rekonstrukce ul. Smetanova – způsob financování
12. Finanční příspěvky
13. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
14. Projekt konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov
15. Organizační záležitosti Městské policie Trutnov
16. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZM
17. Zápůjčky ze SFRB – zástavní smlouvy
18. Přehled čerpání půjčky za SFRB v r. 2014
19. Hospodaření SFRB za rok 2014
20. Regulační plán Trutnov – Nové Dvory

1

21. Doplnění kontrolního výboru
22. Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2015
23. Různé
24. Závěr
Hlasování 26 – 0 – 6
2.
Kontrola plnění usnesení – Ing. Seidel
Písemný materiál
Mgr. Hendrych – v dnešním návrhu rozpočtu je určena částka pro aktualizaci plánu na další období,
pokud bude rozpočet pro rok 2015 schválen, bude vypsáno veřejná zakázka
Ing. Seidl – citace z jednotlivých úkolů ,
Zahájena rozprava – nikdo se nepřihlásil
Kontrola plnění usnesení ZM
ZM bere na vědomí
- informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
- informaci o plnění investičních akcí
ZM stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Hlasování 30 – 0 – 2
3a. Rozpočet města pro rok 2014 – rozpočtové opatření č. 5 – Mgr. Adamec
Písemný materiál – závěrečný účet bude v červnu, HV je přes 70 mil Kč, dluhová služba je cca 10 %
Zahájena rozprava – nikdo se nepřihlásil
Rozpočet města na rok 2014 - RO č. 5
ZM schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu
Hlasování 23 – 0 – 9
3b. Návrh rozpočtu města na rok 2015 – Mgr. Adamec
Písemný materiál – základní údaje – příjmy, výdaje – rozdíl 16 mil., bude dofinancování z roku 2014,
rozpočet je finančně přebytkový, rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji je cca 50 mil, investice 103 mil.,
dluhová služba je přes 10 %. Filozofie rozpočtu – vycházíme z prosincového provizoria, byl bez části
investic. Položky jsou dost podrobně rozepsány. V rozpočtu nejsou uvedeny položky na akce, které
budou z dotací, až bude dotace schválena. Preferovali jsme částky z krajských a jiných dotací, velká
částka je ve školství. Komunikace – způsob financování x zkušenosti z minula. Částky na akce jsou
rámcové, vysoutěžené budou jiné, budou upravené po výběrových řízeních. Změny jsou pak na
každém zasedání ZM. Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru, kde krom jednoho člena,
byl schválen a doporučen. K návrhu rozpočtu přišly dvě připomínky, jedna ve čtvrtek, proto dneska na
stole. K připomínce občanů Babí – finance v rozpočtu jsou, chodník se ale bude dělat až bude, která
se zde má kanalizace. Babí je na prvním místě, pokud dostaneme dotaci. Připomínka z Geronima –
lavička Václava Havla – toto je právě v pravomoci různých sdružení, než zastupitelstva města.
K rozpravě – jsou zde odborní pracovníci úřadu
pí Řezníčková – na úvod – dotaz – chápe, že to nemůže být v příjmech, jaké akce?
Mgr. Adamec – jediná akce zatím není uvedena, to je cyklostezka. Zateplení Mládežnická je a další, je
to i v tiskových zprávách, do rozpočtu to nejde. Rozpočet nám to deformuje,
pí Řezníčková – je i jasné, že to pak může rozpočet vylepšit, - zda by bylo možné uvádět u akcí, kde
se uvažuje o dotacích
Mgr. Adamec – do rozpočtu to nejde, můžeme udělat určitý přehled – jiný formát. Dotace činí až 85 %.
Pokud se vejdeme do limitu 85 %, tak tu dotaci budeme požadovat. Rozpočtová pravidla to jinak
neumožňují
Ing. Andrle – koše – znovu umístění sáčků na exkrementy
Mgr, Adamec – dělají to TST
Ing. Labík – koše jsou nakoupené, sáčky se pravidelně zavážejí
Mgr. Adamec – sáčky jsou i na úřadě, lidi si do toho dávají i svačiny
Ing. Labík – sáčky vydrží dvě hodiny, rodina bere celý balíček
Ing. Andrle – cesta na paradráhu – zvážit vycházkové lokality. Sáčky jsou různé kvality, doporučuje
nekupovat černé sáčky, nejsou kvalitní
Ing. Jiránek – dotaz – zpomalovací pruhy – Krakonošovo náměstí
Mgr. Adamec – zpomalovací pruhy by nedával, jedině by nechal u České spořitelny, retardéry nařizuje
Policie ČR – dopravní inženýr. Je novela silničního zákona ve sněmovně, kde měli dopravní inženýři
větší požadavky, ale neprošlo to. Provizorně jsou plastové, budou kostkové
pí Řezníčková – příjmy – str. 2 – pokuty
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Mgr. Adamec – radar v Mladých Bukách, je zde požadavek i od jiných obcí. Zde v Mladých Bukách
byla úvaha nadchodu asi za 18 mil, musel by zde být výtah. Domníval se, že by stačil semafor,
dopravní inženýr s tím nesouhlasil, proto radar. Měli zájem v Hertvíkovicích, Babí a Suchovršice
Dr. Trpák – str. 4 – položka rekonstrukce Pod Hradem – zařízení kuchyně
Mgr. Adamec – první je, zda zde hospodu chceme či ne. Musí ale říci, že prostor je v dezolátním stavu
řadu let. Objekt je města, vybavení je hrazeno jen to, které je vestavěné
Dr. Trpák – str. 6 – škola Náchodská – výměna oken
Mgr. Adamec – to je jen doplatek
Dr. Trpák – str. 7 – příspěvek pro Sdružení pro TIC - otázka, zda by to nemohlo být lacinější, přímo
městská věc
Mgr. Adamec – v první fázi, při zřizování, jsme to takto chtěli, ale chtěli jsme pro jiné obce motivační
složky. Zatím to ale podle současných paragrafů nejde.
Dr. Trpák – str. 9 – nákup materiálu pro MěÚ – 1,945 tis. Kč
Ing. Seidel – v této položce máme obnovu výpočetní techniky, programy,
Dr. Trpák – je s podivem, že je zde i propagace
Mgr. Rathouský – je to několik položek – máme účelový znak, kam účtujeme, může ukázat
Dr. Trpák – asi by mělo být v rozpočtu více rozepsáno
Mgr. Adamec – nesouhlasí, bylo by nepřehledné
Dr. Trpák – dotace Na Nivy, koupaliště – str. 11 –
Mgr. Adamec – položky jsou reálné – vyzval ředitele MEBYS
Ing. Veselý – citoval jednotlivé položky – podle středisek cca 85 % dělají mzdy a energie , rozpočet na
rok 2015 je stejný jako 2014, co zůstává, vrací se do rozpočtu města.
Mgr. Adamec - roční náklady – návratnost.
Dr. Trpák – str. 12 – dotace
Ing. Gereg - ZM schvaluje objem ukazatelů, podle toho pak hospodaří rada, rozpočet má zásadní
ukazatele, kterými se musíme řídit.
Mgr. Adamec – ke sportu – financuje se trochu jinak x přechod na MEBYS – objem je ale stejný
Ing. Jiránek – str. 4 – cyklotrasa bruslaři tam jezdit nebudou – bylo v tiskové zprávě, zajímalo by ho,
zda jsou nějaké statistiky o provozu
Mgr. Adamec – není to cyklotrasa, neví, že by tady nemohli jezdit bruslaři
Ing. Horynová – neví, kde berete tu jistotu, že tu bruslaři nebudou
Ing. Jiránek – lidi tu nebudou – spád
Ing. Horynová – je to váš názor, skutečnost bude jiná – trasa navazuje na trasu 1866
Ing. Jiránek – jsou zde lidi, co běhají, nebudou
Mgr. Adamec – zdá se mu diskuse zbytečná , akce je připravená, je i dotace, sportovci to chtěli, akce
schválena
Ing. Jiránek – kteří sportovci, máme doklad?
Mgr. Adamec – cyklostezky jste měli všichni ve volebních programech,
Mgr. Duffová – k cyklostezce – hodně narůstá obliba lidí jezdit na koni – tím tady tomu zabráníme. Str.
4 – odkanalizování Bojiště – kanalizace se budovala, zmizela voda v potoce
Mgr. Adamec – o potoku nic neví, zjistí se, finance je doúčtování akce – pozastávka Voda klesla, vloni
byly problémy s kašnou na náměstí, zmizel pramen v lesoparku, - pokles byl 6 metrů
Mgr. Duffová – město Trutnov – Swidnica podporují podnikání – jakým způsobem
Mgr. Adamec – je to aktivita hospodářské komory, oni nemohli žádat přímo, muselo jit přes město
Trutnov
Mgr. Duffová – OSNADO – nárůst
Mgr. Adamec – nárůst je – buď zvedneme cenu jízdného, nebo budeme víc dotovat. Je menší
připravenost, nechce zdražování MHD.
Ing. Andrle – již minule připomínkoval – str. 7 – kronika, videokronika – domnívá se, že by se to mělo
sloučit – dává na zváženou
Mgr. Adamec – kroniku dělá každý jiný. Připravujeme řešení videokroniky. Kronika – je to citlivá věc,
nechce zde o tom mluvit.
Ing. Andrle – str. 5 – ochrana životního prostředí – položka 250 tis – odbor rozvoje – zda jsou
dostatečné na to, aby se nekácelo, spíš zachránit – prořez koruny, aby strom nebyl okolí nebezpečný.
Ing. Franc – zda se bude víc kácet nebo míň, neodpoví. Budeme dělat tahové zkoušky a posouzení
u každého stromu
Ing. Diviš – je to otázka, vazby a úpravy vycházejí cca na 10 tis – je třeba vážit, zda do stromu
investovat x zda není lepší strom pokácet a vysázet nový. Něco jiného je město, něco jiného je
příměstí.
Ing. Andrle – cítí, že prostředky jsou určeny na to, že strom je potřeba spíš skácet. Doporučuje víc
investovat do záchrany stromů. Kde jsou finance v rozpočtu na prořez stromů
Ing. Labík – základní údržbu mají Technické služby, je větší výsadba než kácení. Je pět lokalit, jsou
vyznačeny zvlášť nebezpečné stromy, které se posuzují každý rok.
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Mgr. Adamec – zde jsou zkušenosti spíš takové, že lidi chtějí kácet – skladba zeleně – vhodnost do
města, rozhodně odmítá myšlenku, že je stromy třeba pořezat
Ing. Andrle – rád by požádal pana ředitele o schůzku – uzavřeno
p. Šedivec – k tématu kroniky – strana 7 – vnímáme potřebu kroniky, byl spíš videokronika –
sjednocení – zde pak úspora. Str. 11 – OSNADO – dotaz – kde najdeme v rozpočtu 700 tis
Ing. Gereg – 708 tis – není nezaplacená faktura, máme veřejnoprávní smlouvu – uhrazeno v roce
2015. Závazek veřejné služby se vždy schvaluje provoz – předpokládaná ztráta –
p. Šedivec – str. 4 – zpomalovací prahy, kašna
Mgr. Adamec – kašna je v dezolátním stavu – popraskané dno, v rámci rekonstrukce by se kašna
měla vrátit podobou do r. 1960, permoníci na kašně, byly zde do r. 1962, je zde posudek od dr. Wolfa i
od chlapů, kteří se tomu již delší dobu věnují
p. Šedivec – parkomaty?
Mgr. Adamec – platba nájem na několik let
p. Šedivec – str. 9 – již zde diskutováno – 1 940 tis – požádat o navýšení o 750 tis – obnova systému
IT
Mgr. Adamec – navrhuje připravit do příštího zasedání ZM, je třeba projednat, běží různá jednání,
dotace z EU
p. Šedivec – pak rozpočtové opatření – IT – projekt konsolidace – ví, co to obnáší
pí Řezníčková – str. 2 – příjmy – dotaz majetek – výrazný rozdíl
Mgr. Adamec – někdy vybereme víc z prodeje budov, někdy pozemky, někdy pronájmu. Dělali jsme
pro soc dem rozbor těchto položek. Položky se různě mixují
pí Řezníčková – odvod z loterií a jiných podobných her – výběr téměř 22 mil., před volbami
diskutováno – v rozpočtu je 18 mil
Mgr. Adamec – vláda projednává zákon o loteriích, regulaci ano, ne však plošnou, výběr financí jde
zcela do kultury a sportu.
pí Řezníčková – str. 4 – kultura – památky blíž – dotace?
Mgr. Adamec – Euroregion Glacensis, my 25 – 30 %
pí Řezníčková – rekonstrukce Pod hradem – dívala se na nájemní smlouvu – proč do toho jdeme?
Mgr. Adamec – je to téměř havárie – rekonstruujeme co je do budovy, smlouva mluví o běžné údržbě.
Zde je vše zastaralé, bereme nájem
pí Řezníčková – nájemné má za rok 400 tis., my dáme 2.5 mil – jsou posudky?
Mgr. Adamec – na rozvoji jsou podklady
pí Řezníčková – str. 11 – odbor majetku města – opravy sportovišť – vloni nula, letos 3,780 tis –
Ing. Gereg – opravy sportovišť – má je ve správě MEBYS, to není nová položka, MEBYS je naše
servisní organizace
Ing. Veselý – částka zde byla, byla dokonce vyšší – dělá se výběrové řízení na vše
Mgr. Adamec – VŘ na vše
Ing. Jiránek – str. 9 – nákup ostatních služeb – PR – měli jsme párkrát zvláštní situaci – rád by, aby se
připravilo bližší
Mgr. Adamec – objednáme si audit, jinak posoudit neumí. Někdo říká, že v tom pracuje, pak je zde asi
střet zájmů, jinak budou nekonečně dlouhé diskuse. A výsledek auditu zde předložíme
Ing. Andrle – poděkoval ing. Geregovi za přístup k získání informací. Str. 12 – poměr mezi sportem,
kulturou a ostatním – je to nepoměr – zda přerozdělit pro kulturu, která není závislá na UFFO
Mgr. Adamec – velkou část kultury zajišťuje UFFO. Je toho názoru, že město by mělo podporovat
žákovský sport, současný stav je vlastně historický. Je snaha vyhovět finančním žádostem. Není to
podle toho, co chceme a to co nechceme. Kulturní komise navrhuje rozdělení do RM, obdobně je to u
sportu, ostatní dělá PV.
Ing. Andrle – je potřeba podporovat mládežnický sport
Mgr. Adamec – od června bude nový zákon, zveřejňování všeho, vyvěšení na tři roky.
Ing. Andrle – poděkování – finanční prostředky
Mgr. Hendrych – příspěvky na sport – značná částka na udržování sportovišť
Ing. Andrle – kdyby chtěl uspořádat třeba výstavu – myslivecké trofeje – může dostat příspěvek?
Ing. Diviš – výstava trofejí – skládá se město Tu, Vrchlabí, Dvůr, KRNAP – jsme povinni to dělat ze
zákona – města po 7 tis., KRNAP dvojnásobek – je to zákon o myslivosti
Dr. Ondráček – dotaz – str. 3 – zateplení ZŠ Mládežnická, předpokládá i výměnu oken
Mgr. Adamec – potvrzuje
Dr. Ondráček – mohli jsme napsat – rekonstrukce Horská, Smetanova – chybná čísla, str. 5, odbor
školství – krajské školy
Mgr. Rejl – položky na Speciální školy na Struze, topení ZUŠ, citace jednotlivých nákladů
Dr. Ondráček – krajské školy
Mgr. Rejl – různé drobné opravy – jsou u nás v nájmu
Dr. Ondráček – str. 6 – ZŠ Náchodská – úprava prostor pro MP – už je rozhodnuto?
Mgr. Adamec – rezerva na opravu, pokud se rozhodneme
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Dr. Ondráček – chceme to dělat, jsou nějaké nápady, je asi analýza
Mgr. Adamec – problémové jsou dvě lokality – Poříčí, HSM – hlídka MP jen zajíždí. Chceme celonoční
pro obě lokality – chceme pak vyhodnotit. Hledáme optimální variantu.
Dr. Ondráček – pak mu zde chybí druhá lokalita
Mgr. Adamec – je to ve škole, zde nejsou úpravy nutné – místnosti jsou spíš sociální zázemí
Dr. Ondráček – dotazy k městské policii
Mgr. Svoboda – není jen na kamery, je zde pořízení nového kamerového systému, částka je nižší –
zpracovává se plán prevence kriminality. Máme 19 analogových kamer, je třeba obnova. Dohledové
středisko zde – obrazová stěna – obnova
Dr. Ondráček – asi by město mělo dát víc sem financí
Mgr. Svoboda – jeden kamerový bod včetně provozu je 118 tis.
Dr. Ondráček – položka 11 – MEBYS – navrhuje ponížit o 30 tis – v červnu se zde bude konat
mistrovství v požárních sportech, předpokládá úhradu od profesionálních hasičů – navrhuje položku
30 tis přesunout JSDH v HSM, několik let slibujete zbrojnici
Ing. Veselý – závody se konají, ale na jiných hřištích než jsou dotace
Mgr. Adamec – problém hasičů – delší dobu jednání – oni jsou zvyklí na tuto lokalitu, je jednání
s Textilinvestem – pozemek je předjednaný, buď odkoupíme nebo vyměníme. Navrhuje vzít 30 tis ze
zisku a dát to do HSM – nebrat to MEBYS. Přesun na kap. 18
Dr. Ondráček – to je fajn, ale neznamená to, že bude hlasovat o celém rozpočtu
p. Chromý – kamery jsou v havarijním stavu
Mgr. Adamec – nejsou v havarijním stavu, ale v nevyhovujícím . Systém současný – přepis do
počítače před koncem pracovní doby – dnes jsou jiné možnosti – úvaha tabletů/chytrých telefonů
pí Řezníčková – taky k MP – kolonka platy zaměstnanců – navýšení je Poříčí a HSM?
Mgr. Adamec – nárůst zatím neuvažován, nejdříve se to musí schválit v ZM, pak rozpočtová změna
pí Řezníčková – k cyklostezce – problém kopec a brusle, ráda by, aby se tu narovinu řeklo, že je to
pro běžce na kolečkových lyžích a pak se tu nemusíme dohadovat
Ing. Horynová – kopce budou sníženy
Ing. Franc – je to v projektu – budou sníženy
Ing. Jiránek – regenerace Jiráskova náměstí –
Mgr. Adamec – kdysi architekti posoudili, vyhrála to tato firma. Pak nebyly finance, musíme být ale
připraveni, kdyby přišla dotace. Dnes už dotace je. Celá Česká čtvrť by se měla měnit.
Mgr. Hásek - soc dem měla v programu středisko volného času, dnes to chybí, zda je nějaký časový
výhled
Mgr. Adamec – zatím vše šlo za lidmi, kteří se tomu věnují. Zatím je to na R. Frimla – dochází zde ke
střetu zájmů. Hledání možností – Nivy – snažíme se dát dohromady nějakou studii, pak VŘ na projekt
– objekt pro více aktivit. Investice je jedna věc, druhá je provoz.
Ing. Šváb – chce seznámit se stanoviskem klubu soc dem – klub vítá, jak je rozpočet navržen, není
důvod být proti navrženému, klub oceňuje, že na FV byly zodpovězeny dotazy. Problémové položky –
výdajové – chybí, výbor místní doporučuje zdržet se hlasování
Mgr. Adamec – pokud chcete plnit svoje sliby, musí být schválen rozpočet. Stát přestal vybírat daně,
možná budeme muset za dva tři měsíce rozpočet celý měnit. Zastupitelstvo je něco jiného než
parlament.
Rozprava ukončena
Hlasování – návrh dr Ondráčka – přidat JSDH HSM 30 tis. na úkor rozpočtu
Hlasování 31 – 0 – 1
Mgr. Adamec – seznámil s návrhem usnesení – 5 bodů
Rozpočet města na rok 2015
ZM projednalo
doručené a na jednání přímo vznesené připomínky k návrhu rozpočtu města
ZM schvaluje
- rozpočet města Trutnova na rok 2015 dle upraveného návrhu
- závazné ukazatele dle předloženého návrhu
ZM stanovuje,
- že v rámci závazného ukazatele se změna v jednotlivých položkách, při zachování určených
běžných a kapitálových výdajů, povoluje
- že v rámci závazného ukazatele v ORJ 41 rozhodnou o poskytnutí dotací a darů jednotlivým
fyzickým nebo právnickým osobám v rámci svých kompetencí příslušné orgány města a odbor
finanční na základě přijatých usnesení vypracuje příslušné smlouvy a provede seznam (rozpis)
jednotlivých příjemců dotací a darů
Hlasování 19 – 4 – 8
1 nehlasoval
Přestávka od 18.15 do 18.29 – po přestávce zahájeno za účasti 30 zastupitelů
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4. Majetek města – Mgr. Hendrych
Nemovitosti
Mat. 4a1 – p. p. 1837/38, p. p. 1837/42, k. ú. Trutnov
Mgr. Adamec - objasnil předložené

přišel Ing. Jiránek

18.32 přišel dr. Trpák
Ing. Andrle – čím si vážil předchozího vedení, že se převádělo bezúplatně, pak přišel pan Vaněk,
budou se požadavky zvyšovat,
Mgr. Adamec – není to tak, Červený kopec – nejde dnes dávat za korunu, už když přišel pan Vaněk
jsme zvažovali, zda převzít. Musí se nasmlouvat odvoz sněhu, sekání trávy, osvětlení. Dohodli jsme
se na určité cestě
Ing. Andrle – není stavař – náklady na zhotovení cesty jsou menší než pak? Odkoupení od pana
Vaňka, že to byl určitý precedens?
Mgr. Adamec – není v tom žádné pravidlo, záleží na rozhodnutí ZM. Některé silnice by nepřevzal. Zde
je na rozhodnutí, zda lokalitu převezmeme. Dnes je problém v HSM – varianty řešení – nutnost
posudku
pí Řezníčková – z čeho vychází – 30 % Mgr. Hendrych, Mgr. Adamec – je to věc dohody
Ing. Rosa – občas navrhuje dělení území, lokality rodinných domů – bývá problém, aby investor
zařadil dostatek chodníků, zeleně, točna pro sanity, veřejné osvětlení
Dr. Ondráček – další obdobný – již minule o panu Vaňkovi jsme říkali, že je to novum. Hledá za tím b)
– přijdou další žádosti – částky budou vyšší. Hlasovat určitě nebude, protože jsme změnili svůj
dosavadní přístup
Mgr. Adamec – je to trochu jinak, řada infrastruktur nebude přebírána, není v takové kvalitě. Hledáme
cestu řešení
Mgr. Hendrych – domnívá se, že tento postup je korektní k těm, co zde něco vybudují
p. p. 1837/38, p. p. 1837/42, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako p. p. 1837/38 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 567 m² a
pozemku označeného jako p. p. 1837/42 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 830 m²,
jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace a chodník, s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení,
a dále inženýrských sítí – dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí
pozemků, vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 542 790,- Kč od p.
Trutnov.
Platba proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena
do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena do 30.06.2016. Veškeré náklady
na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
- vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu
města na roky 2015 a 2016
Hlasování 20 – 7 – 4
1 N chybí Mgr. Hásek
Mat. 4a2 – p. p. 2507/11 a další, k. ú. Trutnov
je to obdobné – pozemky jsou ale psané na firmu
p. p. 2507/11 a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako p. p. 2507/11 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m² a
pozemku označeného jako p. p. 1837/44 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 449 m²,
jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení,
- inženýrských sítí - dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 321 861,- Kč.
- pozemku označeného jako p. p. 2507/1 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 785 m², pozemku
označeného jako p. p. 2507/12 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 53 m² a nově vzniklého
pozemku, označeného jako p. p. 1837/43 – orná půda o výměře 315 m²,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 1 153,- Kč od společnosti BOWLING CENTRUM s. r. o., IČ 259 17 943, Náchodská 530, Trutnov 3 - Poříčí.
Platba celkové ceny, t.j. 323 014,- Kč, proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši
161 507,- Kč bude uhrazena do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 161 507,- Kč bude uhrazena
do 30.06.2016.
Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
- vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu
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města na roky 2015 a 2016
Hlasování 20 – 7 – 4
1N
18.43 se vrátil Mgr. Hásek
Mat. 4a3 – st. p. 11 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Lhota čp. 6
ZM schvaluje
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 Lhota a pozemku označeného jako p. p. 29 o výměře 314 m² v
k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.08.2014. Prodeji bude předcházet obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a4 – pozemek st. p. 1293 – objekt regulace parovodu
Objekt regulace parovodu v ul. Úpská
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 1293, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 3 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - technická vybavenost
- objekt regulace parovodu, v obci Trutnov, k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 28.11.2014. Nemovité věci se nachází v části obce Horní Staré Město, v ulici Úpská. Prodeji bude
předcházet zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 13 000,- Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a5 - Horská 187 - Machač
Horská čp. 187
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 197 o výměře 739 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 187, občanská vybavenost, vše v obci Trutnov, k. ú. Horní
Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.11.2013. Nemovité věci se nacházejí v části
obce Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se
aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, nebudou
upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 4 500 000,Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a6 – Polská 367
Mgr. Adamec – je škoda, že se školu nepodařilo prodat v minulosti, škola je v insolvenci
Polská čp. 367
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta
20 % sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání,
vycházející ze znaleckých posudků, 10 380 000,- Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a7 – VS č. 15 ul. Bří. Čapků
ulice Bří Čapků - VS č. 15
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 2014/6, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 46 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - technická
vybavenost - stavba výměníkové stanice VS č. 15 v obci Trutnov, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 25.11.2014. Nemovité věci se nachází v části obce Kryblice, v ulici Bratří Čapků.
Prodeji bude předcházet zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 127 000,- Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a8 – Horská 65
pí Řezníčková – poznámka – velká shoda náhod – nabídka zájemce a posudek
Mgr. Hendrych – zájemce o koupi zná posudkovou cenu
pí Řezníčková – cena 1 850 tis.
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pí Košťálová – objasnila postup
ZM schvaluje
prodej nemovitých věcí: pozemku označeného jako st. p.
o výměře 661 m², jehož součástí je ve
smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.
- stavba pro obchod, včetně příslušenství pozemku st. p.
ve
smyslu ust. §§ 510 a 512 OZ, které tvoří dřevěná kolna a pozemku označeného jako p. p.1976,
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 661 m², vše v části obce Horní Staré Město, v ulici
Horská, obci Trutnov, k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.02.2015, do
vlastnictví
Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 1 850 000,- Kč.
Hlasování 23 – 0 – 9
Mat. 4a9 – trafostanice v ul. Strojnická
Strojnická - trafostanice TS TU_0454
ZM schvaluje
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 1820, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 51 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického
vybavení - stavba trafostanice TS TU_0454, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici
Strojnická, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
02.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly.
Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru prodeje, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej....,
nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze
znaleckého posudku, 260 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí
kupující.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a10 – trafostanice ul. V Domcích
V Domcích - trafostanice TS TU_0854
ZM schvaluje
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 4416, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 21 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického
vybavení - stavba trafostanice TS TU_0854, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici
V Domcích, v části obce Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
03.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly.
Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru prodeje, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej....,
nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze
znaleckého posudku, 130 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí
kupující.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a11 – pozemek pod trafostanicí ul. Chodská
Chodská - pozemek pod trafostanicí TS TU_0243
ZM schvaluje
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 2378, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 35 m², v obci Trutnov, ulici Chodská, v části obce Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 04.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly. Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru prodeje, nebudou se
aplikovat Zásady pro prodej...., nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s úvodní cenou
pro jednání, vycházející ze znaleckého posudku, 12 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně
znaleckého posudku, hradí kupující.
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 4a12 – Studenec 63
Dr. Ondráček – opět typický případ – snižování ceny
Mgr. Adamec – je to hezké, co říkáte. Objekt jsme zdědili historicky, nabízí se řadu let, nebyl zájem
ani o nájem.
Mgr. Hendrych – když srovnáte posudky, ceny všech nemovitostí šly výrazně dolů. Snažíme se objekt
prodat za každou cenu
Mgr. Adamec – kdysi se provedla privatizace – po velké diskusi se vytvořily Zásady pro prodej za
dohody levice a pravice.
Ing. Andrle – je přesvědčen, že i o ty zbytky bychom se měli starat s péčí dobrého hospodáře
Studenec čp. 63
ZM schvaluje
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 94 o výměře 336 m², jehož součástí je
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ve smyslu ust. § 506 OZ stavba rodinného domu čp. 63 a pozemku označeného jako p. p. 910
o výměře 19 m², vše v obci Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.02.2015. Nemovité věci se nachází v části obce Studenec. Prodeji bude předcházet nové
obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 % sleva
ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející
ze znaleckého posudku, 320 000,- Kč.
Hlasování 22 – 0 – 10
Pozemky
Mat. 4b1 – 5 bodů – zda hlasovat společně
p. Šedivec – vyjmutí bodu 4 – po diskusi s panem Nohejlem na školské komisi – bylo by přepracováno
a znova předloženo
Mgr. Adamec – nemůže nikdo říci, že je v tom pionýr. Nelze prodat za 1,- Kč, osobně by hlasoval o
tomto bodě tak, jak je předložen. Rozumí tomu, chtějí dotace, proto musí být dlouhodobý pronájem
nebo jejich majetek. Podpoří, ale ne tento způsob
p. Šedivec – situace je složitější – nový zákoník – chtějí přepracovat, v této formě to může být
zavádějící, může zde být předkupní právo
Mgr. Adamec – chcete stáhnout, ani předkupní právo ničemu nezabrání
Mgr. Hendrych – pan Šedivec chce stáhnout , musíme hlasovat hned
dr. Ondráček – prodej s podmínkou třeba desetiletou funkci té činnosti – nový občanský zákoník
Mgr. Hendrych – proto pochopil návrh pana Šedivce na stažení
Hlasování – stažení bodu 4 z programu 32 – 0 – 0
p. Chromý – bod 3 – prodej pozemku v ul. Náchodská – doplnit stanovisko policie – prochází silnice
I. třídy – revitalizace ulice Náchodská
Mgr. Adamec – podnikatel si zjišťoval podmínky, částečně zainvestováno Kristensonem
p. Chromý – pozemek bude kupovat jen část
Mgr. Adamec – cena je jinak – máme 1600,- Kč, cena je dnes jiná, nabízí víc. Léta se snažíme prodat
celou plochu, nebyl zájem
Mgr. Hendrych – prodáváme od roku 2011, marně, vstup samostatný
pí Řezníčková – k ceně – je cena daná 1600,Mgr. Hendrych – cena obvyklá, cena odhadní
Mgr. Adamec – cena obvyklá – cena prodejní – cena odhadní - podstatné je, že se kus prodá,
kulturní,
pí Řezníčková – dál je paní Sogelová – dává cenu 1600,- Kč
Mgr. Adamec – je to obchod – pí Sogelová nabídla cenu, protože ví, že jí potřebuje, tento pozemek je
ale jinak. Je to trh
Mgr. Hendrych – skutečně je to cena úvodní pro jednání a pak záleží na nabídce
Ing. Andrle – zda cena byla zveřejněna
Mgr. Hendrych, Mgr. Adamec – při zveřejnění záměru na jméno cenu neuvádíme, určité problémy se
vyskytly
p. Šedivec – k diskutovanému – chybí ?
Mgr. Hendrych – chcete o bodě tři hlasovat samostatně?
p. Chromý – potvrzuje
bod 1) p. p. , k. ú. Babí
ZM souhlasí
s prodejem části p. p.
(cca 215 m²) v k. ú. Babí manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
bod 2) p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM souhlasí
s prodejem p. p.
(312 m²) v k. ú. Trutnov manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
bod 5) p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
ZM souhlasí
s prodejem části p. p.
(cca 60 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
Hlasování o bodu 1, 2 a 5
30 – 0 – 0
2N
chybí ing. Šváb
bod 3) p. p. 722/3, k. ú. Trutnov
ZM souhlasí
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s prodejem části p. p. 722/3 (cca 1400 m²), včetně příslušenství pozemku, v k. ú. Trutnov, firmě
ELMONT-CH, spol. s r. o., za účelem vybudování skladovací haly (prodejního a výdejního místa)
za navrženou kupní cenu ve výši 800,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
(daně, poplatek KÚ, atd.).
Hlasování
20 – 6 – 5
1N
Mat. 4b2 – 2 body
p. p. 2362/1, k. ú. Trutnov
ZM souhlasí
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu uložení
a provozování mostní opěry na části p. p. 2362/1 v k. ú. Trutnov ve vlastnictví ČR - Povodí Labe,
státní podnik, v celkovém rozsahu 3 m² za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
st. p. 4420, k. ú. Trutnov
ZM souhlasí
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova a každého dalšího vlastníka
st. p. 4420 v k. ú. Trutnov, spočívajícího ve zřízení pozemkových služebností cesty a stezky na p. p.
2478 v k. ú. Trutnov ve vlastnictví společnosti BAK stavební společnost., a. s. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Hlasování 31 - 0 – 0
1N
Mat. 4b3 – 2 body
pí Řezníčková – k bodu 1 – v jaké výši by měl asi být doplatek – rozdíl jen 16 m2
Mgr. Hendrych – dle znaleckého posudku – pozemky nemají takovou hodnotu
pí Řezníčková – k bodu 2 – zda je běžná praxe, že město provede opravu – p. Friedrich
Mgr. Hendrych – běžná praxe to není, s p. Friedrichem jednáno bylo, i když to bylo těžší jednání
Mgr. Adamec – komunikace x pozemek. On říká, že pozemek pod komunikací má hodnotu 1500,- Kč
pí Řezníčková – jak to je, že se cesta opravila bez jeho vědomí
Mgr. Káňa – digitalizace pozemků – pak se zjistilo, že cesta není jen na pozemcích města, ale
i soukromníků
Mgr. Adamec – domnívá se, že obyvatelé by měli být spokojeni
pí Řezníčková – cena 222,- jemu, ostatní prodali za 50,- - není to precedens, jak říkali kolegové z Žít
v TU?
Mgr. Adamec – dohoda musí být, nerad slyší o vyvlastňování
Mgr. Hendrych – proběhla jednání s majiteli – v drtivé většině dohoda na 50,- Kč, občané byli spíš byli
rádi, že se cesta opravila
Dr. Trpák – dotaz – co bude v okamžiku , když on nepřistoupí na 222,- Kč
Mgr. Adamec – pak dojde k soudu a pozemek vyvlastníme
p. p. 1046, p. p. 1157/1, k. ú. Babí
ZM schvaluje
směnu p. p. 1046 (1834 m²) v k. ú. Babí ve vlastnictví města Trutnova za část p. p. 1157/1(dle GP p.
p. 1157/5) o výměře 1850 m² v k. ú. Babí ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Státní pozemkový úřad. Směna bude realizována za účelem vybudování odstavného parkoviště
Babí v rámci stavby "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem hradí město Trutnov (doplatek ceny za rozdíl cen stanovený znaleckými posudky,
znalecké posudky, posouzení cen znaleckým ústavem, geometrický plán, aj.).
Hlasování bod 1
32 – 0 – 0
p. p. , k. ú. Oblanov
ZM neschvaluje
výkup části p. p.
(cca 67 m²) v k. ú. Oblanov (pozemek pod komunikací) od pana
za požadovanou kupní cenu 1 500,- Kč/m².
ZM schvaluje
výkup části p. p.
(cca 67 m²) v k. ú. Oblanov (pozemek pod komunikací) od pana
za kupní cenu ve výši 222,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
kupující.
Hlasování 24 – 0 – 8
Mat. 4b4 – 5 bodů - připomínky nebyly
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
ZM schvaluje
výkup p. p.
(1600 m²) v k. ú. Starý Rokytník od pana
, pana
a
paní
za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m². Součástí výkupu je těleso komunikace.
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Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
st. p.
, k. ú. Voletiny
ZM schvaluje
prodej st. p.
(17 m²) v k. ú. Voletiny pí
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m² jako
pozemek pod chatou. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 236/11, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 236/11 (celkem cca 21 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp.
550 v Trutnově, z toho část o výměře cca 6 m² za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² jako vstup do domu
a část o výměře cca 15 m² za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² jako okapový chodníček. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 40 m²) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastního pozemku
za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
ZM schvaluje
zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu
vedení, provozování a udržování kanalizačního řadu na části p. p.
(nově p. p.
) v k. ú.
Bojiště u Trutnova v rozsahu geometrického plánu č.
(cca 20 m²), při převodu této parcely
. Náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě,
včetně nákladů za GP, hradí
.
Hlasováno o celém
32 – 0 – 0
Nebytové prostory
Mat. 4c1 –
ZM souhlasí
s prominutím a vrácením nájemného ve výši 35 355,32 Kč za pronájem prostor sloužících podnikání
v čp.
, umístěné v I. NP. o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55
m², výčep - bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m², kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m²,
chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40
m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně 5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC
muži - personál 3.50 m², WC ženy – personál 8.20 m², WC muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) na základě žádosti bývalého nájemce pana
.
Hlasování 32 – 0 – 0
5.
Galerie draka – příspěvek na provoz v roce 2015 – Mgr. Adamec
Písemný materiál – je to soukromá firma – systém je z důvodu dotace – takto je to do roku 2017
Galerie draka - příspěvek na provoz v r. 2015
ZM souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015 ve výši 568 000,- Kč a o provozu
Galerie draka mezi městem Trutnovem a občanským sdružením Trutnov - město draka
Hlasování 22 – 0 – 10
6.
Oprava podloubí v MPZ – Ing. Horynová
Písemný materiál – objasnila předložený materiál –
Oprava podloubí v MPZ
ZM schvaluje
prodloužení termínu realizace a poskytnutí příspěvku z Programu o poskytování příspěvků na opravu
podloubí v Městské památkové zóně Trutnov vlastníkům domů čp.
a čp. 70 INTERFA, spol. s r. o., do roku 2015
ZM ukládá Ing. Francovi do 15.03.2015
zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí finančního příspěvku z Programu o poskytování
příspěvků na opravu podloubí v MPZ Trutnov s vlastníky domů čp. 70 a , v předloženém znění
Hlasování 32 – 0 – 0
7.
Nové názvy ulic – Ing. Horynová
Písemný materiál
Ing. Šváb – autobusová zastávka – bude nová? Prodloužená autobusová doprava
Mgr. Adamec – zastávka už je, jen nemá název
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Nové názvy ulic
ZM schvaluje
1. v k. ú. Trutnov pro ulici, která odbočuje ze Hřbitovní ulice, název K Bojišti"
2. v k. ú. Horní Staré Město, pro ulici, která odbočuje z Vlčické ulice, název Pod Antoníčkem
3. v k. ú. Dolní Staré Město pro novou ulici v průmyslové a obchodní zóně Krkonošská název
Průmyslová a pro autobusovou zastávku na této ulici název Trutnov, průmyslová zóna
4. v k. ú. Studenec u Trutnova pro ulici, která odbočuje ze Studenecké ulice, název Příjezdová
Hlasování 32 – 0 – 0
8. Zástupci města v obchodních společnostech – Mgr. Adamec
Písemný materiál – objasnil předložené – funkce nejsou placené
pí Řezníčková – na základě čeho byli vybráni tito lidé, funkce se dublují
Mgr. Adamec – nedublují – byla to i zvyklost
pí Řezníčková – domnívá se, že tu jsou odborníci na danou problematiku, proto navrhuje
VH Horní Labe Ing. Andrleho
VH VAK Mgr. Duffovou
Hlasování do SHL Ing. Andrle
10 – 19 – 3 návrh nebyl schválen
Původní SHL Ing. Horynová
20 – 2 – 10 – návrh schválen
TRANSPORT

Ing. Seidel

30 – 0 – 2

VH VAK Mgr. Duffová
11 – 16 – 5
VH VAK Mgr. Adamec
20 – 0 – 12
Mgr. Adamec – doporučuje pro příště návrhy předjednat
Zástupci města v obchodních společnostech
ZM deleguje
1. Ing. Hanu Horynovou k zastupování města Trutnova na valné hromadě Společnosti Horní Labe, a.
s., IČO 46506306, a to do konce roku 2019
2. Ing. Jana Seidela k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti TRANSPORT
Trutnov,
s. r. o., IČO 62063588, a to do konce roku 2019
3. Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, a to do konce roku 2019
9. Smlouva se Sdružením pro TIC – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Pí Řezníčková – ze smlouvy není jasné – čitelné – kolik je úvazků, je to vše na mzdy? které
financujeme, proč to není pod městem
Mgr. Adamec – tři
Ing. Nýdrlová – nejsou to jen mzdové náklady – jsou i další náklady
Mgr. Adamec – když se začínalo, bralo se to takto, dneska hledáme jinou cenu – občanský zákoník
Smlouva se Sdružením pro TIC Trutnov
ZM souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 1 400 000,- Kč a členského příspěvku ve výši 5 000,- Kč na rok 2015
podle podmínek veřejnoprávní smlouvy se Sdružením proi turistické informační centrum Trutnov dle
předloženého návrhu
Hlasování 30 – 0 – 2
10.
Rekonstrukce ul. Horská – HSM – způsob financování – Ing. Horynová
Písemný materiál – už diskuse při rozpočtu
Mgr. Adamec – na příštím ZM se upraví
Dr. Ondráček – chybí mu – jaký úsek, co se bude dělat – mohly být řádné informace
Ing. Franc – kompletní rekonstrukce – rozsah od hřiště po most U Kousala
Mgr. Adamec – akce je připravena dlouho – zdrženo dlouhodobou rekonstrukcí mostu
Dr. Ondráček – je zastupitel – může se ho taky zeptat novinář, proto si myslí a chce, aby materiál byl
kompletní - základní informace
Mgr. Adamec – tento materiál je jen o způsobu financování
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - HSM
ZM schvaluje
způsob financování akce "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město" pro rok 2015 2017 následovně:
- v roce 2015 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
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- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu do 30.06.2017
Hlasování 31 – 0 – 1
11.
Rekonstrukce ul. Smetanova – způsob financování – Ing. Horynová
Písemný materiál - celá ulice, rekonstrukce kanalizace, plynu, chodníky
Mgr. Adamec – každý rok budeme na České čtvrti něco dělat, je dohoda s VAK
Rekonstrukce ulice Smetanova
ZM schvaluje
způsob financování akce "Rekonstrukce ulice Smetanova" pro roky 2015 - 2017 následovně:
- v roce 2015 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu do 30.06.2017
Hlasování 31 – 0 – 1
12.
Finanční příspěvky – Mgr. Adamec
- vše se týká společnosti MEBYS – úprava materiálu 12b – ve smlouvě je jiná částka než v usnesení
Ing. Veselý – objasnil způsob rozdělení – fotbalový areál – převzat 2014 od TJ LOKO – fotbal, atleti –
chybně byl základ
Mgr. Adamec – je to komplikované, ale vše souvisí s rozdělením TJ LOKO
pí Řezníčková – model přelévání peněz je jí jasný, nejsou jí jasné doplatky loňského roku, ve
smlouvách to nenašla – např. MFK – oni mají nějakou hranici čerpání služeb – ve smlouvě není žádný
strop
Ing. Veselý – pro rok 2015 je uvedena částka a to je strop
Pí Řezníčková – můžete garantovat, že jim tato částka bude stačit
Ing. Veselý – ono to taky záleží na počasí
Ing. Gereg – ty částky nejsou pro sport ale financování sportovišť
Ing. Andrle – chtěl by požádat, aby sportovci byli motivováni šetřit – na hřišti pobíhají 4 a všechny
reflektory svítí
Diskuse ukončena
12a. Dotace – sport (MFK Trutnov – nedoplatek 2014) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Dotace - sport (MFK Trutnov - nedoplatek 2014)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 358 539,00 Kč pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819, na úhradu
nedoplatku z roku 2014 za užívání městského stadionu
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO
43463819
Hlasování 32 – 0 – 0
12b. Dotace – sport (TJ LOKO užívání sportovišť) – Mgr. Adamec
Písemný materiál – upozorněno na chybu
Ing. Veselý – jiný model – závazek veřejné služby – zadání – průhledné, transparentní, aby sportovci
věděli, za co vlastně sportují. DPH na vstupu dělá 3,5 mil
Dotace - sport (TJ LOKO úhrada užívání sportovišť)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 1 180 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164, IČO
47462965, na úhradu plateb za užívání sportovišť
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s.,
Revoluční 164, IČO 47462965
Hlasování 32 – 0 – 0
12c. Dotace – sport (MFK Trutnov úhrada za užívání sportovišť) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Ing. Veselý – doplatek je již zakomponovaný
Dotace - sport (MFK Trutnov úhrada za užívání sportovišť)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 2 159 000,00 Kč pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819, na úhradu
plateb za užívání městského stadionu
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO
43463819
Hlasování 32 – 0 – 0
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12d. Dotace – sport (HC Trutnov úhrada za užívání sportovišť) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Ing. Šváb – má informace od HC Tu, že byla předložena žádost o vyšší dotaci
Ing. Veselý – to není příspěvek, žádost neviděl – částka odpovídá roku 2014
Ing. Šváb bylo žádáno navýšení ledu
Dotace - sport (HC Trutnov úhrada za užívání sportovišť)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 839 000,00 Kč HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČO 67441921, na úhradu
plateb za užívání zimního stadionu
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČO
67441921
Hlasování 32 – 0 – 0
12e. Dotace – sport (TJ LOKO nájem a energie) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Dotace - sport (TJ LOKO - nájem a energie)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 400 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČO 47462965, na úhradu energií a nájmu za užívání sportovní haly a tělocvičny v Základní
škole, Trutnov, Komenského 399
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s.,
Revoluční 164, Trutnov, IČO 47462965
Hlasování 32 – 0 – 0
12f. Dotace – sport (BK-servis, s. r. o. nájem a energie) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
pí Řezníčková – očekávala, že k tomuto a následujícím bodům se povede nějaká diskuse, že pan
místostarosta Hendrych sdělí nějaké informace z kraje, týkající se překročení limitu i u mužů. Byla na
kraji, prověřovala si – částky se sčítají, krajské zastupitelstvo odmítlo hlasovat, 70 stránkový materiál
si nastudovala, v prosinci schválen příspěvek 50000,- Kč, dosud není zapsán. Tři materiály jsou
nehlasovatelné – sčítají se dvě firmy LOKO a BK servis – zpřísnění podmínek
Mgr. Adamec – děkuje za připomínku, dozvěděl se to dneska, nezpochybňuje to – fakt je, ale že co
právník, to jiný názor
pí Řezníčková – doporučuje dnes nehlasovat
Mgr. Hendrych – ví o problému od čtvrtka, druhý právní názor je, že se to nesčítá
Ing. Gereg – co říkáte, je pravda, co je veřejná podpora – nařízení evropské komise – v létě zpřísnění
– veřejná podpora – narušujeme trh uvnitř evropské unie V EU leží žádost Španělska – fotbal.
Domnívá se, že to veřejná podpora být nemusí
pí Řezníčková – nařízení evropské komise existuje, musíme jej akceptovat, veřejná podpora – různé
výklady. LOKO právně oddělit od BK servisu
Mgr. Adamec – co s tím, je to i otázka mužů – navrhuje tedy odložit na 27. duben
Mgr. Káňa – jen by si objasnil – dotace na činnost a na úhradu energií – nepřípustné je na provoz a
energie? – už jsme schválili
pí Řezníčková – to se týká jen basketu
Dr. Ondráček – navrhuje dnes stáhnout
pí Řezníčková – definuje se i na jakou činnost – např. na prvoligový basket – když se podaří do
měsíce u LOKO oddělit, pak finance zase mohou být
Mat. 12f až 12h staženo
12g. Dotace – sport (TJ LOKO basket muži) – Mgr. Adamec
12h. Dotace – sport (BK-servis, s. r. o. basket ženy) – Mgr. Adamec
Staženo
12i. Dotace - sport (TJ LOKO nedoplatek) – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Dotace - sport (TJ LOKO - nedoplatek)
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 165 177,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČO 47462965, na úhradu nedoplatku z roku 2014 za užívání městského stadionu
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s.,
Revoluční 164, Trutnov, IČO 47462965
Hlasování 32 – 0 – 0
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13. Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál – došlo vyjádření okresního soudu, proto dnes na stůl rozdán nový materiál s dalším
návrhem přísedícího
Přísedící Okresního soudu v Trutnov
ZM volí
, trv. bydl.
Trutnov a
trv. bydl.
, Trutnov, přísedícími Okresního soudu v Trutnově.
Hlasování 28 – 0 – 3
1N
14. Projekt konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál
pí Řezníčková – doporučuje kontrolovat data
Projekt Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov
RM souhlasí
s realizací projektu "Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov"
RM pověřuje
starostu města Trutnova podepsat "Rozhodnutí o dotaci"
Hlasování 32 – 0 – 0
15. Organizační záležitosti Městské policie Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie
RM schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Rtyně v Podkrkonoší dle předloženého návrhu
ZM souhlasí
s tím, že město Trutnov nebude na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s městy Hostinné,
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou a Úpice, městysi Černý
Důl a Mladé Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa a Suchovršice v roce 2015 uplatňovat navýšení
částky za 1 hodinu činnosti strážníka MP Trutnov a částky za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov
dle oficiálně vyhlášené míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen ke konci předchozího kalendářního roku údajů Českého statistického úřadu za rok 2014
Hlasování 32 – 0 – 0
16. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZM – Mgr. Adamec
Písemný materiál – požádal tajemníka – neví, proč je předkládáno
Ing. Seidel – objasnil předložené , zastupitelstvo se může rozhodnout, že odměnu neposkytne,
prováděcím předpisem je stanovena maximální výše odměny, zakomponována i změna od 1. 4. 2015
Ing. Jiránek – předsedové komisí berou?
Mgr. Adamec – ano, přiznává se, že se to týká i jeho
Stanovení odměn a výkon funkcí neuvolněným členům
ZM setrvává
na výši odměn
a) neuvolněného starosty
b) neuvolněného člena zastupitelstva města
c) člena rady města
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města, a to
- v maximální výši dle příslušného nařízení vlády, kdy tato odměna je při souběhu výkonu několika
funkcí v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích poskytnuta neuvolněnému
členovi zastupitelstva města, s výjimkou funkce neuvolněného starosty, až do výše souhrnu odměn
za jednotlivé funkce a
- ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována
ode dne prvního zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnil.
Hlasování 21 – 3 – 6
1N
17. Zápůjčky ze SFRB – zástavní smlouvy – Ing. Horynová
Písemný materiál
Zápůjčky ze SFRB - zástavní smlouvy
ZM souhlasí
- se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění manželů
- se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve spoluvlastnictví
- se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění manželů
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Hlasování 30 – 0 – 0

2N

18. Přehled čerpání půjčky za SFRB v r. 2014 – Ing. Horynová
Písemný materiál
Přehled čerpání půjčky ze SFRB v r. 2014
ZM schvaluje
přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2014 dle předloženého návrhu
Hlasování 30 – 0 – 0
2N
19. Hospodaření SFRB za rok 2014– Ing. Horynová
Písemný materiál
Hospodaření SFRB za rok 2014
ZM schvaluje
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014 - 25 000 000,- Kč (smlouva o úvěru č.
231/396-10)
Hlasování 31 – 0 – 0
1N
20. Regulační plán Trutnov – Nové Dvory – Ing. Horynová
Písemný materiál – historie zpracování – výběrové řízení na zpracovatele – firma ATIP – regulační
plány jsou pro MPZ, Červený kopec
Mgr. Adamec – regulační plán měl být hotov v době, když se zde začal stavět první dům. Začalo v 90.
letech, dnes dopravní problémy. Regulační plány je dlouhodobá záležitost, i drahá, ale tam, kde by
byly domy, tam by měl být Vyzval Ing. arch. Vokatého
Ing. arch. Vokatý – objasnil předložené na mapách – význam regulačního plánu.
pí Řezníčková – dotaz – vloni byly připomínky
Bc. Hlíza – připomínky a námitky rozhoduje zastupitelstvo. Pořizovatel připravuje návrh o námitkách –
projednává se s dotčenými orgány. Vše proběhlo, není pravdou, že s nimi nebylo jednáno. Byla
vedena individuální jednání, co se podařilo dořešit, bylo zapracováno. Všem námitkám vyhověno
nebylo, občané opět podávali odpor. Finální řešení se samozřejmě nelíbí všem
Ing. arch. Vokatý – námitky jsou protichůdné – při zvážení všech věcí se dospělo k předloženému
pí Řezníčková – námitky neviděla
Ing. Jiránek – jak silnice na Poříčí
Mgr. Adamec – je tam pozemková rezerva, pak by došlo k územnímu rozhodnutí. Silnice na Poříčí .
Problém je, když takováhle věc přesáhne volební období zastupitelstva – vyjednávání není
jednoduché, správní orgány mají dost času na připomínky
p. Hanč – strana zelených – 4 body –
hlasování souhlas s diskusí 23 – 1 – 8
p. Hanč – dotaz v RP by měl být největší kruhový objezd v Trutnově – proč tak velký –
Ing. arch. Vokatý – centrum dopravy Nové Dvory – aby to bylo rozvolnění dopravy – aby tam byla
zeleň, území to umožňuje. Při detailním zpracování může být kruhový objezd menší. Není velikost
objezdu kvůli kamionové dopravě, nehledě na to, že jsou zde kruhové objezdy menší. Dopravní trasy
pro pěší jsou tak, aby nebyl konflikt s kruháčem
p. Hanč – RP udává kategorii silnic a tím pádem její šířku – zda byla vypracována dopravní studie,
Ing. Vokatý – vnitřní komunikace – chodník, trasa pro cyklisty, šířka na odstavení vozidel, zeleň vnitřní je větší, než předepisuje standard, páteřní je převzato z kategorie územního plánu. Studie
dopravní nikdy nevznikla
p. Hanč – takže může být i menší
Ing. arch. Vokatý – může se to udělat menší, ale to by bylo špatně
p. Hanč – zda si město nemohlo nechat vypracovat oponenturu od nějakého renomovaného
odborníka
Mgr. Adamec – rozumí dotazu, ale to nelze v této fázi, není to klasická architektonická soutěž
p. Hanč – domnívá se, že regulační plán je významnou částí, zasloužilo by si zpracovat oponenturu
Regulační plán Trutnov - Nové Dvory
ZM vydává
regulační plán Trutnov - Nové Dvory po ověření jeho souladu
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích
právních předpisů
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů
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Hlasování 23 – 3 – 5

1N

Mgr. Adamec – navrhuje dodělat nejprve písemný materiál, pak volby
22. Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2015 – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Hásek – plán KV – sešel se dvakrát, schválen plán na I.pololetí
Dr. Ondráček – svobodný výběr školy – kolik bylo dětí, které měly problémy, bod 5 – co se tam bude
kontrolovat, jestli platí, zda se všichni přihlásili – neumí si představit způsob kontroly, spíš by
navrhoval kontrolní plán o bod č. 6 – vychází i ze stanoviska, co řekl předseda KV do médií 30. 1. –
kontrola výdajů na propagaci mezi lety
Mgr. Adamec – s tím, co vyšlo v médiích by byl opatrný. K tomuto bodu již řekl, že se bude hledat
odborná firma na zpracování
Mgr. Hásek – k bodu č. 3 – na této škole byli někteří žáci odmítnuti – prověřit, zda podle práva a
zákona. K bodu č. 5 – někteří obyvatelé mají slevy – tak zda jsou oprávněné a jakým způsobem
Dr. Ondráček – jako zastupitel může podat podnět, pan předseda o tom mluvil
pí Řezníčková – poprosila by o jednu věc – jako zastupitel v prosinci žádala o termíny KV a FV
p. Šedivec – žádal též v prosinci v kanceláři pana tajemníka, bylo mu přislíbeno
Mgr. Adamec – návrh na doplnění kontrolního bodu č. 6
Hlasování 14 – 16 – 2
návrh nebyl přijat
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2015
ZM schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2015
Hlasování dle předloženého
21 – 7 – 4
23.
Různé
23a. Sociální služby – dotace z rozpočtu – Mgr. Hendrych
Písemný materiál
Mgr. Káňa – zda jmenované subjekty nemají překročenou veřejnou podporu
Mgr. Hendrych – nevíme, ale předpokládáme, že nemají – není to veřejná podpora
Sociální služby-dotace z rozpočtu města na r. 2015
ZM souhlasí
- s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a
Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, dle předložených návrhů
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a
Mostem k životu, o. p. s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447,
dle předloženého návrhu
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a
Klubem vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, dle předloženého
návrhu
Hlasování 31 – 0 – 0
1N
23b. Personální záležitosti MP – Mgr. Adamec
Písemný materiál - interní výběrové řízení
Dr. Ondráček – výsledek nebude rozporovat, obecně k vedení MP – na posledním ZM položil otázku
zda končí Mgr. Povr, Mám možnost nahlížet i do výsledků MP v rámci republiky, může srovnávat
určitá statistická data, tak si myslí, že pokud jeho práci za těch 16 let hodnotíme, že by se mu zde
mělo nějak poděkovat. Navrhuje doplnit usneseni
ZM vyslovuje poděkování bývalému řediteli MP Mgr. Povrovi, která pod jeho vedením dosahovala
dobrých výsledků
Mgr. Adamec – on ji nevedl, on podléhal mně. Nechci to rozporovat, dohodli jsme se po vzájemné
dohodě. Rozhodně zde není nic, že bych chtěl sdělovat jak věci fungovali, navrhuje jinak
ZM vyslovuje poděkování za odvedenou práci v čele MP
Hlasování o doplnění 30 – 0 – 1 1N
Personální záležitosti MP Trutnov
ZM v souladu
s ust. § 3 odst. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje
plněním některých úkolů při řízení Městské policie Trutnov strážníka Městské policie Trutnov Mgr.
Radka Svobodu.
ZM vyslovuje
poděkování Mgr. Karlu Povrovi za odvedenou práci v čele Městské policie Trutnov
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Hlasování 32 – 0 – 0
23c. Jednací a kontrolní řád výborů – Mgr. Adamec
Písemný materiál – dnes na stůl dopis s doplněním
Dr. Ondráček – k jednacímu řádu připomínku nemá, ke kontrolnímu řádu – čl. 3 – zde dost
šroubované – je to pro oba výbory – KV kontroluje usnesení, FV kontroluje hospodaření. – proč
seznamuje nejprve starostu a tajemníka
Mgr. Křemenský – vše záleží na komunikaci, kontrolní subjekt sám dostane informaci o připravované
kontrole. Nikdy zde nebyla snaha jít na střet.
Dr. Ondráček – zákon o obcích – výklad . čl. 2, odst. 2 – písemné pověření – všem členům nebo
nečlenům ZM. Každý, kdo přijde na kontrolu, předloží nějaký doklad.
Dr. Ondráček – dřív měli průkazky
Mgr. Křemenský – průkazka říkala, že to je člen KV, ne, že má právo kontrolovat
Dr. Ondráček – nechá to být, domnívá se ale, že kontrolní řád není funkční, není odpovídající na
zákon o obcích
Mgr. Adamec – KV má kontrolovat
Jednací a kontrolní řád výborů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
1. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Trutnova
2. Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Trutnova
dle předloženého návrhu
Hlasování 22 – 3 – 7
21. Doplnění kontrolního výboru – Mgr. Adamec
- vyzval k předložení návrhů na doplnění KV – tajná volba
Mgr. Adamec – různé je různé – jsou body, to není diskuse
Dr. Trpák – chtěl něco jiného – k bodu různé
Mgr. Adamec – body z různého jsou vyčerpané
p. Šubrt - za klub ODS navrhují Trösterovou
Ing. Jiránek – chce se vzdát funkce člena KV – domnívá se, že by mělo být poměrné zastoupení ,
podle toho, kolik strana dostala zastoupení
Mgr. Adamec – mžeme
Dr. Řehůřek – navrhuje Vladimíra Hájka
Mgr. Duffová – ten samý důvod jako pan Jiránek, ráda by odstoupila s FV – mělo by být poměrné
zastoupení jednotlivých stran.
Mgr. Adamec – diskuse s Mgr. Duffovou – nemohla se zúčastnit, byla v zahraničí, nebyl tam signál
pí Řezníčková – nebudou nikoho navrhovat, ztotožňují se s předřečníky
Ing. Andrle – taky nikoho nenavrhují
Mgr. Adamec – připravíme lístky, nejprve bezmeme na vědomí
Kontrolní a finanční výbor ZM
ZM bere na vědomí
odstoupení Mgr. Ivany Duffové z členství ve finančním výboru ZM a Ing. Martina Jiránka z členství
v kontrolním výboru ZM k 02.03.2015
Hlasování o odstoupení 29 – 0 – 2 1 N
Odešli zastupitelé za KSČM
Mgr. Adamec – platný hlas – jeden křížek nebo dva. Někteří zastupitelé odešli s tím, že nesouhlasí.
Pan Ondráček nás oznámil na ÚHOS – výběrovka na nábytek pro UFFO – byla početní chyba, dostali
jsme o 400 tis. méně. Budeme záležitost dávat k soudu, až bude věc uzavřena, budeme informovat
ZM.
Volba – doplnění KV
Volební komise – připravovány hlasovací lístky pro navržené kandidáty
přestávka od 21:29 do 21:37 hod
Mgr. Adamec vyhlásil výsledky voleb
Počet přítomných členů ZM ……………………………………………………32
Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků celkem …….28
Počet neodevzdaných hlasovacích lístků celkem …………………………….4
Platné hlasy pí Trösterová…………………………………………………….. 22
p. Vladimír Hájek ………………………………………………………………..23
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Doplnění členů kontrolního výboru ZM
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
dalšími členy Kontrolního výboru zastupitelstva města Trutnova paní Zuzanu Trösterovou a pana
Vladimíra Hájka
Poděkoval za dnešní jednání i když bylo dlouhé. 27. 4. dořešíme podporu basketu a LOKO – musíme,
jinak budeme mít problém. Jednání sportovního výboru na KHK bylo ve čtvrtek. Lepší je řešení, které
městu něco přinese. Jednání na parlamentu je něco jiného. Nelžete novinářům, oni to pak neodpustí.
Můžeme mít rozdílné názory, ale všichni jsme šli do voleb s tím, že pomůžeme městu.
Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21:42 hod.
Zapsala : Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

MUDr. Jozef Kochan
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Jiří Šedivec

