Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 27. dubna 2015
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod za účasti 31 členů zastupitelstva
1. Zahájení – Mgr. Adamec
- přivítal přítomné, zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem o obecním zřízení, zápis
z minulého zastupitelstva ověřen, bez připomínek, považuje jej za schválený. Upozornil na zákon
o střetu zájmu – oznámení nejpozději před projednávaným bodem.
Pogratuloval jubilantům
16:01 přišel Bc. Mečíř
A dalším, kteří měli narozeniny od minulého zastupitelstva.
Představil Ing. Hojného, nového vedoucího odboru majetkového.
Návrhový výbor :
1. Géc Zdeněk
2. Rada Daniel
3. Jiránek Martin

31 – 0 – 1
31 – 0 – 1
31 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni paní Iva Řezníčková, Mgr. Pavel Káňa
K programu – bod 7 – Názvy ulic – musí být 15 dnů na úřední desce, materiál bude na červnovém,
dále upozornil na dohodu pana tajemníka s pí Řezníčkovou bodu 12) – oprava na „stůl“, omlouvá se
za některé materiály u dotací – bod 9 – došlo k chybě u navržených smluv – v textu chybně uvedeno
„rada města“, místo „zastupitelstvo města“ . Má někdo návrh na doplnění programu?
dr. Ondráček – má návrh zařazení dvou bodů do programu:
1. přikázání úkolu pro KV ZM – nedílnou součástí každých voleb je předvolební kampaň, většina
kandidujících byl výlep – plakátovací plochy. Liší se poplatky – máme minimálně jeden subjekt, který
poplatky neplatil, KV dá podklady – navrhuje zařadit za bod 14
2. Informace o výsledku kontroly – veřejná zakázka Společenské centrum…. – vybavení interiéru
- minule požadoval zařadit, nedošlo k tomu, pan starosta podal nepravdivé informace – 50 tis pokuta,
vrácení dotace 350 tis. – žádá o nové zařazení – žádá o zařazení před bod 15.
Mgr. Adamec – kontrolní výbor si může kontrolovat co chce, říkat, že minimálně jeden subjekt
neplatil, nechce rozebírat – není to pravda, ale může to být tak chápáno. K vybavení UFFA – neví, že
by řekl jedinou nepravdu. Případ není uzavřen, ačkoliv se zdá, tak není. Dokud nevyčerpáme všechny
možnosti, nemůže dát závěrečnou informaci, k tomuto hlasovat nebude.
Ing. Jiránek – navrhuje dva body – první umožnit zastupiteli petičního výboru nesouhlas s Houskou
přednést několik vět k petici, která byla podána minulý týden, druhý bod – zařadit diskusi
k cyklostezce na Housce – stavba cyklostezky je velké téma – ať již pozitivně nebo negativně – účel je
výrazně jiný, než byl podáván v žádosti o dotaci – doporučuje zvážit ještě jednou – požádáme radu
města pozastavit výběrového řízení do příštího zastupitelstva a zde dát jasné stanovisko
Mgr. Adamec – petice jsou dvě, obě mají několik set podpisů – k cyklostezce – první jednání bylo na
jaře v r. 2014, jediný dotaz měla tehdy pí Bubnová
Ing. Jiránek – představení petice
Mgr. Adamec – petice podána dle § 16 – petice má 90 dnů na vložení do ZM, druhá petice od
sportovců je směřována na radu, petice přišla ve čtvrtek – podána. Zákon říká, že se musí projednat
do 90 dnů – dejte návrh
Ing. Jiránek – před rozpočet zařadit představení petice – nesouhlas s Houskou a druhý
Mgr. Adamec – dávat prostor petentům jedněm a druhým ne, je problémové. Další věc je, kdo bude
hodnotit rizika.
Ing. Jiránek – aby ZM požádalo radu pozastavit výběrové řízení
Mgr. Adamec – nemůžete úkolovat radu, rada má jiné kompetence
Ing. Jiránek – posunout rozhodování o Housce na příští ZM
Mgr. Adamec – první rozhodnutí padlo vloni
Ing. Jiránek – konkrétně – zastavit VŘ cyklostezky na Housce
pí Bubnová – kdyby tehdy věděla, že se nedokončí cyklostezka v Poříčí, tak by vloni nesouhlasila
Mgr. Adamec – dokončení Poříčí – Úpice – to je cyklotrasa, ale je to jiná kapitola, chceme
prodloužení až do Babiččina údolí
pí Bubnová – ráda by znala výsledek – před podzimními komunálními volbami bylo ZM informováno,
že Mgr. Hendrych podal žalobu na dr. Hübla, dr. Trpáka, dr. Ondráčka a mne – okresní soud se
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podanou žalobou zabýval pouze jednou a to v lednu – žalobce nebyl schopen podat podklady
požadované soudem, žaloba byla vzata zpět – byl to jen předvolební akt
pí Řezníčková – různé – pevně podané body, navrhuje bod diskuse na závěr programu
Mgr. Adamec – jiné připomínky a doplnění programu nejsou, budeme hlasovat
Úkol pro KV – za bod 14
Hlasování 15 – 6 – 11
návrh nebyl přijat
Dále VŘ pro UFFO před bod 15
Hlasování 13 – 12 – 7
návrh nebyl schválen
Vystoupení petičního výboru
Hlasování 12 – 12 – 8
návrh nebyl schválen
Přehodnocení cyklostezky na Housce, pozdržení VŘ
Hlasování
9 – 20 – 3
návrh nebyl schválen
Žaloba p. Hendrycha na ochranu osobnosti do různého
Hlasování
12 – 7 – 13 návrh nebyl schválen
Za bod různé diskuse
Hlasování
15 – 5 – 12

návrh nebyl schválen

Hlasování k programu bez bodu 7
Program :
1.
Zahájení
2.
Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Policie ČR za rok 2014
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2014
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2014
3.
Rozpočet města pro rok 2015 – rozpočtové opatření č. 1
4.
Majetek města
5.
Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí
6.
Oprava podloubí v MPZ – rozdělení příspěvků
7.
Nové názvy ulic
8.
Regenerace MPZ – rozdělení dotace
9.
Dotace – kulturní a zájmová činnost, ostatní a sport
10.
Kulturní cena města za rok 2014
11.
Sportovní ceny města za rok 2014
12.
Statut sociálního fondu města a kolektivní smlouva
13.
Organizační záležitosti Městské policie Trutnov
14.
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
15.
Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
16.
Různé
17.
Závěr
Hlasování 23 – 0 – 8
1 nehlasoval
Mgr. Adamec – při hlasování o programu nelze dávat slovo občanům
2. Kontrola plnění usnesení – Ing. Seidel
Písemný materiál – objasnil předložené ,
Mgr. Hendrych – aktualizace se měla rozjet v květnu, předběžně první termín je dán na 27. 5., rada
se bude zabývat složením komisí, které budou vytvořeny pro jednotlivé oblasti
16.26 přišel dr. Trpák
Mgr. Adamec – pokud by měl někdo zájem pracovat v komisích SP, bude vítán
Zahájena rozprava
Ing. Jiránek – dotaz – ke skupinám pro SP
Mgr. Hendrych – první jednání by mělo stanovit, které skupiny budou ustanoveny a do konce června
pak se bude doplňovat
Ing. Jiránek – rád by byl informován
Rozprava ukončena
Mgr. Adamec – seznámil s návrhem usnesení
Kontrola plnění usnesení ZM
ZM bere na vědomí
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- 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 31 – 0 – 2
16.29 odešel dr. Trpák
Mgr. Adamec – máme před sebou výroční zprávy, dnes se nezúčastní plk. Mgr. Lelka – onemocněl a
zástupce je na dovolené, výroční zprávu máte v písemné podobě, ale můžeme ho přizvat na příští
zastupitelstvo
Výroční zpráva Policie ČR za rok 2014 – plk. Mgr. Škandera
Je zde písemný materiál, zhodnotil by velice stručně. V roce 2014, a přechází do roku 2015, dochází
ke snížení kriminality a ke zvýšení objasněnosti. Náš kraj je na třetím místě v objasněnosti. Poklesl
trestný na majetkové činnosti, autokriminalita – je to i výsledkem spolupráce s Polskem. Drogová
kriminalita – zde tvrdí již několik let, že drogy a objasňování souvisejících trestních činů má stoupající
tendenci. Speciální tým byl posílen o 50 % - 6 kriminalistů nedělá nic jiného než drogovou kriminalitu –
opět spolupráce s Polskem, odkud se dováží materiál.
16.34 se vrátil dr. Trpák
Připravuje se společné cvičení s Policií Polska – vyzkouší si rychlost toku informací, reakce Polska.
Personální situace – územní útvar Trutnov – tabulkový počet 299 – 6 neobsazeno. Nábor probíhá
intenzivně dál, i když se nedělají intenzivní kampaně. Nejvyšší „odpad“ přetrvává u psychologických
vyšetření. Trutnovský obvodní oddělení bylo v roce 2014 posíleno 7 lidmi, chceme zde posilovat stále.
Zatím je 50 členů, 5 ještě v přípravě. Pořádková jednotka pod vedením Mgr. Fejtka – je vysílána i do
Hradce na různé akce. V letošním roce nechceme měnit charakter územního obvodu Trutnov, ani
dopravního inspektorátu a kriminálního vyšetřování. Chceme udržet objasněnost trestních činů, daří
se i v letošním roce. U majetkových činů je lepší o 30 %. Chceme se plně věnovat drogové scéně,
jsou tři krajské týmy. Personální obsazení – rád by měl víc tabulkových míst. Spolupráce s MP
Trutnov – měl tím začít, spolupráce je na skvělé úrovni, komunikujeme permanentě nejen o Trutnově,
ale i o obcích, kam MP zajíždí
Mgr. Adamec – navrhuje nyní MP a pak diskusi společnou
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2014 – Mgr. Svoboda
Písemný materiál – základní údaje personální, příjmy, technické vybavení, dopravní prostředky,
radiostanice, městský kamerový dohledový systém – 36 kamerových bodů – bude nutná revitalizace.
Radar Mladé Buky – od 01.08.2014 – přes ¨2 tisíce přestupků, dnes již přes 6 tisíc vyřešených
přestupků. Uložené blokové pokuty. Problém zatím zůstává v okrajových čtvrtí Poříčí a HSM – je
snaha zřízení služeben v těchto oblastech. Systém kamerový – je třeba obnova na digitální – obrací
se na zastupitele, na navýšení rozpočtu
Mgr. Adamec – třetí zpráva je na stole – zda přeložit na příště, soutěž hasičů zde proběhne, třicettisíc
z minula bude jinam, velice si váží práce JSDH v HSM – probíhá snaha o směnu pozemků okolo
bývalé Haasovy vily – Textilinvest má zájem
Zahájena rozprava
Dr. Ondráček – minule řečeno jinak – dlouhodobě jsme JSDH dávali 290, teď 330 - kraj dává 5 mil.
Zpět ke zprávám, k policejním zprávám nemá připomínek, jsou dobře zpracované, zrovna tak jako
HZS – nerozumí – 1 strážník je na MD – jak fyzicky 38 bez
Mgr. Svoboda – 37 ve výkonu, 1 na MD
Dr. Ondráček – pak chybně ve zprávě, strana 8 – nárůst událostí 769 – jednotlivé události – jsou
všude menší, kde je pak ten nárůst – dopravní přestupky
Mgr. Svoboda – objasnil
Dr. Ondráček – kde je nárůst – většina položek je mínusová
Mgr. Svoboda – přestupky v dopravě – str. 10 – přestupky majetkové , botičky, informace pocházejí
ze systému – některé události jsou dublované
Dr. Ondráček – není to jen v dopravě
Mgr. Adamec – neví, jak to evidují – oni objasní
Ing. Andrle – ve zprávě MP zaznamenal, že jsou k dispozici radary – máme zde drogové testy, které
obci připadnou z pokut Mladé Buky
Mgr. Adamec – pokuty připadnou Trutnovu,
Ing. Andrle – jak recidiva
Plk Škandera – recidiva je, pachatelů trestných činů máme největší podíl Poláků. Vývoj v roce 2014 –
některé sériové trestné činy a pachatele se podařilo usvědčit, nové se rodí
Mgr. Adamec – drogové testy – MP je nemá, dopravu v pohybu děláme jako doplňkovou činnost.
Ing. Andrle – rád by požádal o celookresní zprávu
Plk. Škandera – 654 recividistů proti roku 2013 je o 9 víc
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Dr. Trpák – zpráva MP – rozdíly
Mgr. Adamec – jeden je radar Mladé Buky, druhý údaj je radar přenosný. Informace o článku Klause
ml. – měření rychlosti v tomto úseku.
Mgr. Duffová – dotaz na státní policii – bezpečnost dětí – přechody – zda by šlo využít obyvatel –
praxe v Německu
Mgr. Adamec – bude raději, když to bude Policie ČR a městská – jde i o uzavírání školy, školky,
Plk Škandera – jedna z priorit policejního prezidia jsou bezpečné přechody. Přiznává se, že zatím
neslyšel o iniciativě občanů a civilistů. Pravda je, že by se jim trochu ulevilo
Dr. Ondráček – fakticky něco takového existuje, má informaci od ředitele úřadu práce – možnost tady
je – je možnost úhrady do dvou let
Mgr. Adamec – problém je spíš právní
Plk. Škandera – je to na větší diskusi – řidič není zatím připraven, jde o to, kde jsou přechody řízeny,
v Trutnově si to zatím neumí představit
Pí Řezníčková - zpět k MP – odpověď na dotaz dr. Trpáka nebyla odpovězena
Mgr. Svoboda – rada Mladé –Buky – MP spravuje, ale rozpoznává vozidlo dle centrálního registru a
odesílá prostřednictvím GINISU správnímu odboru – ten zpracovává data. K událostem – toto jsou
události celkem – lepší se stavit na služebně – nejsou zde uvedeny některé záležitosti
Mgr. Adamec – prosí, aby příště bylo dáno nějakým souhrnným číslem
Mgr. Sobotka – žádá o informaci – když byl ještě zde jako občan – byla informace, kolik tvoří mzda
z pokut – odměna
Mgr. Svoboda – strážník nemá odměnu z pokut a nerad by, aby to jednou vstoupilo v platnost
Mgr. Adamec – je zpracován předpis odměn
Mgr. Sobotka – plat strážníka je stanoven jednou částkou?
Mgr. Adamec – objasnil složky platu
p. Chromý – jakou mají objasněnost krádeže jízdních kol, zda nebude znova zavedena hlídková
služba, která chybí, kolik policistů může do výkonu – jsou zatíženi papírováním
plk. Škandera – oddělení hlídkové služby jsme byli nuceni zrušit asi v roce 2012 – v té době zde
sloužilo asi 10 policistů, nešlo organizačně řešit výkon služby
17.20 odešli Mgr. Sobotka, ing. Horynová Mgr. Šváb, p. Šubrt
Zatím není tolik tabulkových míst, aby se mohli vrátit do hlídkové služby.
17.22 se vrátil Mgr. Sobotka, Ing. Horynová, Ing. Šváb, odešel Mgr. Hendrych
Jízdní kola – zajímavá otázka – krádež na volném prostranství, v zamčených prostorech –
objasněnost je cca 25 %, těžko se to objasňuje
p. Chromý – dopravní inspektorát – jak se hodnotí
plk. Škandera – dopravní inspektorát – nutno rozdělit dle činnosti – nejde jen o hodnocení dopravních
nehod, ale řešení dopravních přestupků, alkohol řidičů a řízení pod vlivem návykových dávek
17.24 se vrátil Mgr. Hendrych, p. Šubrt
nelze říci, za co jsou dopraváci hodnoceni, nehodnotíme každého zvlášť, za komplexní výkon služby
Mgr. Adamec – prosí zastupitele, aby se ptali na konkrétní věci
Mgr. Sobotka – pro ředitele P ČR i MP – jakým způsobem obě policie spolupracují s okresním
soudem, kdysi zde pracoval, kdysi spíš dělali pošťáky, zda komunikace probíhá a k MP – zda jsou
povinni též doručovat okresnímu soudu
Plk. Škandera – soud – jako instituce je nezávislý orgán, P ČR spolupracuje, nedokáže pojmout, proč
tuto otázku pokládáte, policie spolupracuje
Mgr. Sobotka – kdysi pověřovali P ČR doručováním, pak se to nějakou judikaturou omezilo
17.29 odešel dr. Kochan, Mgr. Paták
Plk. Škandera – policie plní úkoly
Mgr. Adamec – ptejte se konkrétně, co nás trápí zde
Mgr. Sobotka – omlouvá se za drobné komplikace – myslel, pokud by byly problémy, s kolegou
Andrlem jsou přísedícími
Mgr. Rada – domnívá se, že zde směšujeme – vy, jako soudní přísedící byste měli být nestranní,
nejste zastupitel
Mgr. Adamec – to si pánové objasněte o přestávce
Jiné dotazy ani připomínky nebyly, rozprava ukončena, seznámil s návrhem usnesení
Výroční zprávy P ČR, MP a HZS
ZM bere na vědomí
- výroční zprávu Policie ČR za rok 2014
- výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2014
- výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2014
Hlasování 31 – 0 – 0
2N
Poděkoval zástupcům policie
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3.
Rozpočet města pro rok 2015 – rozpočtové opatření č. 1 – Mgr. Adamec
Písemný materiál – dnes vyšel článek, že je únik z výběru DPH, pokles výběru daní za první tři
měsíce. Je to pravda, ale myslí si, že to nakonec dopadne, oživení ekonomiky se projevilo. Pokud by
nedošlo k něčemu nečekanému, domnívá se, že by to bylo naplněno.
17.35 se vrátil dr. Kochan
Zatím nekritizoval vládu za výběr daní, ani pana Babiše. První výpadek – zahraniční společnosti . Náš
rozpočet – je tam spousta dotací a státních příspěvků, které procházejí naším rozpočtem.
17.36 se vrátil Mgr. Paták
Rekonstrukce ulic, finance na regeneraci MPZ – sice málo, ale zaplať pánbůh, dotace na podloubí,
zajímavá je položka Lesů a parků. Policie – zatím není v rozpočtu navýšení rozpočtu pro MP, jsme
před projednáním materiálu o navýšení počtu zaměstnanců.
Zahájena rozprava
Pí Řezníčková – přesuny v položkách nemá, v rámci rozpočtu se chce zeptat – minule zaznělo, že
bude vytvořen detailnější manuál k dotacím – doprovodný materiál – kdy bude?
Mgr. Adamec – asi špatně pochopeno, musíme se sejít a říci, co vlastně je potřeba
Pí Řezníčková – opět nedošlo k zařazení do programu UFFO – z jaké položky zaplaceno 50 tis
Mgr. Adamec – výběrové řízení dělal někdo jiný, po něm budeme pokutu vymáhat. Je potřeba se
podívat dvěma směry – společnost, která dělala VŘ a CEP. Rada soudržnosti, která spravuje dotace,
ihned dotaci pokrátí, i když neví, zda je to správně. Jednání ÚHOS
Pí Řezníčková – vyžádala si podklady z Regionální rady – část dotace byla vrácena
Mgr. Adamec – to je pokrácení dotace, není to pokuta
Pí Řezníčková – jde o to, že to není nikde uvedeno
Mgr. Adamec – zaplatili jsme 50 tis a vrátili část dotace. Bohužel nebyly to nárokové peníze.
Informace o výstavbě UFFO
Dr. Ondráček – nelze se vším tak souhlasit – evropské peníze nejsou ÚHOZ – nemá právo být
audit.orgánem
Mgr. Káňa – rád by požádal soudruha Ondráčka, aby nezneužíval faktickou poznámku
Ing. Andrle – str. 8 – životní prostředí – havárie ve Svobodě – zda byl zjištěn viník, co to bude stát
Mgr. Adamec – tato oblast patří do státní správy
Ing. Diviš – havárie zjištěna – do řeky vniká čistá nafta, je jasné, že to uniká z pumpy, ale je jeden
problém – dokázat to, je to na úrovni spodních vod. Bylo zadáno Demontě – 4 vrty, bude se provádět
sanace, v první fázi platíme my, přeúčtujeme kraji. Pokud nebude zjištěn pachatel, měl by záležitost
převzít KRNAP nebo Inspekce životního prostředí. Obává se ale, že to zůstane na nás.
Jiné dotazy nebyly, rozprava ukončena
Rozpočet města na rok 2015 - RO č. 1
ZM schvaluje
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
Hlasování 21 – 0 – 12
Vyhlášena přestávka od 17.55 do 18.10 hod
Po přestávka pokračováno 18:09 za účasti 31 členů ZM
4.
Majetek města – Mgr. Hendrych
Nemovitosti
Mat. 4a1 – Lípové náměstí 374
Lípové náměstí čp. 374
ZM schvaluje
záměr prodeje obsazené nebytové jednotky č. 374/10 o celkové výměře 121 m² (provozovna České
pošty) v I. NP v domě č.p. 374 na pozemku st. p. 406, Lípové náměstí, v části města Poříčí, k. ú.
Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu 8213/30256 na společných částech
domu a pozemku st. p. 406, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.02.2015
a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. 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, 420 000,Kč.
Hlasování 31 – 0 _ 0
2N
Mat. 4a2 – Horská 220/3
Horská čp. 220 - nebytový prostor
ZM schvaluje
prodej nemovité věci: jednotky - nebytový prostor č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² v čp. 220 ul.
Horská, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu 189/7092 na společných částech
domu čp. 220 ul. Horská a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci
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Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.10.2014 do vlastnictví SVJ pro
dům v Horské ulici 220, 541 01 Trutnov 1, IČO 27558126, Horská 220, Trutnov, za nabídnutou kupní
cenu 126 000,- Kč.
Hlasování 31 – 0 – 0 2 N
Mat. 4a3 – Horská 220/7
Horská čp. 220
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 220/3 o velikosti 1+4 o celkové výměře 156,6
m², v domě čp. 220 na st. p. 497/3 v ul. Horská, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1566/7092 celku na společných částech
budovy čp. 220 a pozemku st. p. 497/3 v k. ú. Trutnov, v rozsahu vymezeném v "Prohlášení vlastníka"
ze dne 18.12.2007 a ve znaleckém posudku ze dne 15.06.2014. Prodeji bude předcházet 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, 1 590 000,- Kč.
Hlasování 30 – 0 – 0 3 N
18:11 přišel Mgr. Horčička, Bc. Mečíř
Mat. 4a4 – Přijetí daru od OMV – stavba zastávky Polská
Přijetí daru od OMV ČR
ZM schvaluje
přijetí daru od OMV Česká republika s. r. o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha - Nusle, IČO 48038687,
stavby autobusové zastávky, nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, v ulici Polská, části obce
Dolní Předměstí, k. ú. a obec Trutnov, umístěné na pozemku p. p. 2877, k. ú. Trutnov
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 4a5 – Lípové náměstí 264
Lípové náměstí čp. 264
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4 o velikosti 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,Kč, neuplatní se Zásady pro prodej.., neuplatní se 20 % slevy ze sjednané ceny.
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 4a6 – Voletiny 18
Voletiny čp. 18
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného jako
p. p. 93/1 o výměře 1071 m² v k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění,
mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s
úvodní cenou pro jednání 2 050 000,- Kč.
Hlasování 32 – 0 – 0 1 N
Mat. 4a7 – Farská 162
Mgr. Adamec – aby bylo jasné, rada je pro variantu B) – neschvaluje, dům je v MPZ a ceny
nemovitostí jsou dnes nízko
Mgr. Hendrych – měl připraveno objasnění, nejprve budeme hlasovat o variantě B
Farská čp. 162
ZM neschvaluje
vyřazení nemovité věci - domu čp. 162 v ulici Farská v Trutnově ze soupisu domů, které nebudou
zařazovány do prodejních vln. Dům bude nadále pronajímán ve smyslu platných nájemních smluv.
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 4a8 – Strojnická – TS TU_0454
Strojnická ul. - trafostanice TS TU_0454
ZM schvaluje
prodej nemovité věci - 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 -
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ve Volanově.
p. p. 64/14, p. p. 64/12, k. ú. Dolní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p. 64/14 (cca 35 m²) a části p. p. 64/12 (cca 160 m²) v k. ú. Dolní Staré Město spol.
BOS auto s. r. o. za účelem zřízení zpevněné plochy, parkoviště a vjezdu za kupní cenu ve výši 600,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 200 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
za
kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
p. p. 933/15 a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM ruší
usnesení zastupitelstva města 2008-22/1 ze dne 18.02.2008 v plném rozsahu
Hlasování 1 – 3, 5 – 11
33 – 0 – 0
Mgr. Sobotka – všiml si, že na minulém ZM, byla zde vedena diskuse. Byla praxe, že se od
developera vykupovalo za 1,- Kč nebo zadarmo, neví, zda to správně pochopil
Mgr. Adamec – šlo spíš o to, zda se developer chová správně, toto je něco jiného. Regulačním
plánem jsme si nechali přemalovat – širší chodníky – z důvodu úklidu sněhu. Samozřejmě něco
vykupovat za 1,- Kč můžeme, něco ne. Oni zde vybudovali infrastrukturu, není důvod neuhradit – je to
za zlomek hodnoty.
Mgr. Sobotka – dotaz zněl, zda můžeme koupit za korunu
Mgr. Adamec – koupit ano, prodat ne
Dr. Ondráček – požádal o vyjmutí bodu 4 – již minule říkal, že si vytváříme precedens, zde to není
nízká částka – má zásadní problém v tom, že jsme porušili původní pravidla i posuzování, zda
investor je dobrý – je to na subjektivním hodnocení. Chybí mu jasná pravidla. Nemůže proto hlasovat
Mgr. Adamec – je to trochu jiný případ. Je to celá plánovací smlouva, která akceptuje žádost města,
jak má lokalita vypadat. Červený kopec by měl skončit, splatnost na 4 roky. Tuto lokalitu již schválilo
ZM před 4 lety. Oblast za korunu nedostaneme, po roce 1989 vznikla chaotická zástavba, někde
regulační plán máme, někde ne. Zda vykoupíme či ne, je to na rozhodnutí zastupitelstva. Před časem
ZM rozhodlo, že tuto záležitost podpořit. Dřevěné domky od Dvoračky do HSM – zde problém
Mgr. Sobotka – pochopil ze zvukového záznamu, ve chvíli, kdy tam bydlí lidé, aby to vykoupilo město.
V Kiesewettrova ulice – je zde jen domeček developera a jinak nic
Mgr. Adamec – domy zde budou, dokonce bytové. Je nutná
Mgr. Sobotka – když se to koupí, začíná běžet záruční lhůta , zda by nebylo lepší odkoupit později,
hledají se jiné lokality
Mgr. Adamec – nemůžeme říci, že se to nyní nehodí, musí se to brát jako celek. Projekt je rozjetý, lidi
zde bydlí, komunikace jsou v pořádku. Přebíráme v určité kvalitě.
Pí Řezníčková – odpovědi na větší část svých otázek již od kolegů dostala. Všimla si plánovací
smlouvy, ale nestihla si podklady další vyžádat. Minule zde se mluvilo o 30 % ceny, dnes je zde 80 %.
Mgr. Adamec – neumí rozlišit, jak dát další podklady, stačí požádat telefonicky, mejlem
Mgr. Hendrych – plánovací smlouva – uzavřena v roce 2010, materiál šel v první vlně
Mgr. Sobotka – první – územní plán, regulační plán, plánovací smlouva
Mgr. Adamec – první byl územní plán, firma zpracovala regulační plán, chtěla ho výstavba. Řekli
jsme, že to v této oblasti chceme regulovat a za to platíme
Mgr. Sobotka – město teda posoudilo, v jaké kvalitě?
Mgr. Adamec – my to jinak nepřevezmeme
Mgr. Sobotka – šířka komunikace 7 m a 6 m? je to v souladu s územním plánem, měřil to pomocí
Googlu
Mgr. Adamec – je tam soudní znalec, státní úředník s kulatým razítkem, ten dal kolaudační
rozhodnutí
Mgr. Sobotka – dle plánu by měla být komunikace 7 m široká , nyní je 6
Mgr. Adamec – možná by bylo lepší se stavit na stavebním úřadě
Mgr. Sobotka – protože v neděli spadnul z paly – navrhuje zamítnutí výkupu….
Mgr. Adamec – musí to být konkrétní – je pro mne dost nesrozumitelný – co budeme dělat do příště
Mgr. Sobotka – prověříme, zda je to dle regulačního plánu nebo ne, je to rozpor
Mgr. Ratajík – z toho, co zde slyší, cena byla stanovena dle znaleckého posudku, zda došlo ke
zúžení ze 7 na 6 m, není důležité, z hlediska peněz se zde schvaluje to, co dal znalec. Pokud se
neschválí, může protistrana vyměřit sankce.
Mgr. Sobotka – přijde mu, že zde ten rozpor je, navrhuje – z důvodu, že stavba komunikace A1,
konkrétně
Mgr. Adamec – vy předjímáte, co když to tak není
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Mgr. Sobotka – tak mění návrh, odložme to do příštího zastupitelstva
Mgr. Hendrych – pan Ratajík zde objasňoval, že znalec dělal dle skutečnosti
Mgr. Andrle – jen chtěl vědět jméno právníka, pan místostarosta už objasnil
Pí Bubnová – dostavba oblasti – těžká technika – infrastruktura bude zničena, bude se muset opět
opravovat
Mgr. Adamec – točíme se dokola, prosí o hlasování o odložení
Mgr. Hendrych – takže návrh Mgr. Sobotky – materiál odložit
Hlasování o odložení
12 – 8 – 13 návrh nebyl přijat
Mat. 4b1 – odložený bod 4
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
výkup p. p. 2656/442 (3307 m²) v k. ú. Trutnov se všemi jejími součástmi i příslušenstvím včetně
infrastruktury od společnosti NEW DILAC CZ, a. s., za kupní cenu 3 428 307,- Kč, včetně DPH. Kupní
cena bude uhrazena do 4 let od podpisu kupní smlouvy v ročních splátkách dle předloženého
splátkového kalendáře. Náklady spojené s převodem, mimo daně z nabytí nemovitých věcí, hradí
kupující.
Hlasování bod 4 dle předloženého 17 – 9 – 7
Mat. 4b2 – 1 bod
p. p. 48, k. ú. Bojiště u Trutnova
ZM nesouhlasí
s převodem p. p. 48 v k. ú. Bojiště u Trutnova dle usnesení zastupitelstva města 2011-252/5 ze dne
12.12.2011.
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat- 4b3 – 1 bod
p. p.
a další, k. ú. Starý Rokytník
ZM schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
, p. p
a st. p.
v k. ú. Starý Rokytník, spočívajícího v právu uložení a provozování přívodního kabelu a
sloupů veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku panem
v celkovém rozsahu 98
m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 6 bodů
Dr. Ondráček – prosí o samostatné projednání bodu 6
Jiné připomínky nebyly
18.44 odešel dr. Trpák
p. p.
a další, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
směnu podílu o velikosti 1/2 z p. p.
(1725 m²) a z p. p.
(658 m²) v k. ú. Volanov ve
vlastnictví města Trutnova za podíl o celkové velikosti 1/2 z nově vzniklé p. p.
(231 m²) a z nově
vzniklé p. p.
(54 m²) v k. ú Volanov s paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 3/32), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/4) a panem
(podíl (3/32), s doplatkem kupní ceny za rozdílnou
výměru ve výši 150,- Kč/m² ze strany paní
, paní
, paní
,
paní
, paní
a pana
. Náklady spojené s převodem bude
hradit z 1/2 město Trutnov a druhou polovinu hradí žadatelé (kolek, náklady na vypracování GP). Daň
z nabytí nemovité věci si hradí smluvní strany každá samostatně.
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
ZM schvaluje
prodej p. p.
(5 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova manž.
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem.
st. p.
, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
prodej st. p.
(324 m²) v k. ú. Volanov panu
jako pozemek pod stavbou za
kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 933/17, st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
- prodej části p. p. 933/17 (celkem cca 126 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Rozmarýnová čp. 446, 447, Trutnov, z toho část o výměře cca 40 m² jako okapový
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chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a část o výměře cca 86 m² jako přístupové chodníčky za kupní
cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
- prodej st. p. 710 (421 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým vlastníkům bytových jednotek
Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová čp. 446, 447, Trutnov, jako pozemek pod domem čp.
446 a 447 za kupní cenu 200,- Kč/m² s tím, že na části st. p. 710, na které je průchod, bude zřízena
služebnost práva chůze pro město Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 1329, k. ú. Volanov
prodej p. p. 1329 (6653 m²) v k. ú. Volanov Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově
k zemědělské činnosti za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku, minimálně však za 12,21
Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Hlasování 1 – 5
32 – 0 – 0
1N
Mgr. Adamec – k bodu 6 – nesouhlasíme s rozšiřováním garážových městeček
Mgr. Hendrych – budeme hlasovat samostatně o bodu 6
Mat. 4b4, bod 6
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
a části p. p.
(celkem cca 25 m²) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže.
Hlasování 23 – 0 – 8
2N
Prostory sloužící podnikání
Mat. 4c1 – p. Mihulka
Pí Řezníčková – četla žádost o prominutí nájemného
Mgr. Adamec – nenaplnila se situace uvedená v žádosti
Mgr. Hendrych – Hudy sport změnil strategii, šel jinam
ZM nesouhlasí
s prominutím dluhu ve výši 25 943,- Kč p.
sloužící podnikání Trutnov,
Hlasování 31 – 1 – 0
1N

- nájemné za březen r. 2015 za prostory

5.
Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí – Ing. Horynová
Písemný materiál – objasnila předložené
Ing. Andrle – rád by informaci – nová výstavba není náhrada za stávající zeleň
Ing. Labík – nebude masivní kácení, pouze doplňky
Ing. Andrle – pak se s panem ředitelem domluví
Jiné dotazy nebyly
Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí
ZM bere na vědomí
podání žádosti na Státní fond životního prostředí České republiky - Výzva k předkládání projektů č.
2/2014, program podpory sídelní zeleně - "Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí"
ZM souhlasí
s přijetím dotace dle podané žádosti
Hlasování 32 – 0 – 0
6.
Oprava podloubí v MPZ – rozdělení příspěvků – Ing. Horynová
Písemný materiál – objasnila předložené
Ing. Andrle – pro upřesnění – liší se příspěvek pro fyzickou a právnickou osobu?
Mgr. Adamec – neliší, zpočátku jsme měli obavy – příspěvek na veřejné prostranství a zároveň je to
soukromé vlastnictví. Chtěli jsme, aby soukromníci rekonstrukci dělali
18.53 se vrátil dr. Trpák
p. Kout – první rekonstrukce – bar U tří korunek a knihovna – byly dělány dokonale kvalitně, kdysi zde
měl krám, budou i ty ostatní tak?
Mgr. Adamec – je to pod dohledem našeho p. Grofa – on pečlivě sleduje, někdy to bylo i na facky.
Musí to být podle projektu a zároveň v řádné kvalitě dle projektanta. U starých baráků nelze vždy říci,
že se něco může nečekaného objevit
Ing. Horynová – domnívá se, že je to v tom samém složení jako před 4 lety
Oprava podloubí v MPZ
ZM schvaluje
- rozdělení finančních příspěvků na opravu podloubí v Městské památkové zóně Trutnov žadatelům
dle předloženého návrhu
- použití materiálu ze zásob kamene na skládce Technických služeb Trutnov k doplnění dlažby,
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původních žulových desek a obrubníků, na soukromých pozemcích tvořících veřejné prostranství,
jednotlivými žadateli dle důvodové zprávy
ZM ukládá městskému úřadu
zajistit uzavření smluv o přidělení příspěvku z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí
se soukromými vlastníky na částky dle předloženého návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
8. Regenerace MPZ – rozdělení dotace – Ing. Horynová
Písemný materiál – objasnila předložené – poskytnutí daru zdravotnické škole – řekne to zkráceně –
nemůže být příspěvek, musí to být dar
Regenerace MPZ - rozdělení dotace MK ČR
ZM schvaluje
- rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí příspěvků z
rozpočtu města v roce 2015, obojí dle předloženého návrhu
- poskytnutí daru Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Trutnov,
Procházkova 303, na opravu fasády domu čp. 52 v Bulharské ul. ve výši 96 000,00 Kč (=10 %
nákladů)
- kooptaci PhDr. Pavla Mertlíka za člena pracovní skupiny Regenerace MPZ jako zástupce
Královéhradeckého kraje místo Mgr. Vojtkové, provdané Dioszegi
ZM ukládá městskému úřadu
zajistit uzavření smluv o přidělení dotace z Programu regenerace městské památkové zóny a
příspěvků z rozpočtu města na částky dle předloženého návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
9. Dotace – kulturní a zájmová činnost, ostatní a sport – Mgr. Adamec
Písemné materiály – rada se popasovala s příspěvky do 50 tis., musí říci, že do doporučení komisí
rada moc nezasahuje, žádosti budou v průběhu roku ještě přibývat. Došlo ke změně zákona, musíme
rozhodovat i o nepřidělení dotace. Pokud někdo chce někde přidat, musí se jinde ubrat. Některé dnes
odmítnuté příspěvky mohou být v průběhu roku změněny.
Mat. 9a – Kultura a zájmová činnost nad 50 tis. Kč
Pí Řezníčková – chtěla se zeptat, žadatelům se musí odpovídat
19,01 odešel Mgr. Sobotka, dr. Ondráček
Žádá o samostatném hlasování – Město draka
Mgr. Adamec – myslím, že jsme ho měli i samostatně v rozpočtu, nyní je to jen technikálie
Pí Řezníčková – vyčetla, že si později některým ještě přidáme, u někoho to nebude konečná
Mgr. Adamec – určitě si s tím poradíme
Pí Řezníčková – bude to kontrolovat
Ing. Anderle – pokud má správné informace – Krakonoška je městská – informace o činnosti
Mgr. Adamec – neřekne přesně, pravidelně hrají každý týden přes léto venku, koncert pro partnerské
město, pokud nedáme příspěvek, byl by problém – pak už by asi dechovka nebyla. Hraje i při akcích
na hřbitově
Ing. Andrle – má informaci od žadatelů o nevhodném jednání určité pracovnice úřadu
Mgr. Adamec – musí být konkrétní jméno a konkrétní situace. Úřad má 250 zaměstnanců, pan
tajemník dává úřad do pořádku, dělají se kontroly, měření kvality. Můžete se potkat s úředníkem, který
nemá náladu, ale neměl by to dát najevo.
Ing. Seidel – pokud se kdokoli kdykoli obrátil na úřad se stížností, stížnost jsme projednali, informaci
o projednání jsme stěžovali dali, pokud bude stížnost oprávněná, nemá problém dát úředníkovi postih
BcA. Kasík – už z kulturní komise je to tak, že se pod kuratelou komise píše důvod. U některých
konkrétních žadatelů, které neodpovídají podmínkám, taky napsáno. Krakonoška – ona toho dělá
poměrně hodně, něco jde přes UFFO, na některé akce jsou zapůjčovány lavičky
Mgr. Adamec – padl návrh na oddělení bodu
Pí Řezníčková – podle čeho – jakého zákona budeme hlasovat
Mgr. Adamec – nejdříve o Městu draka a pak o zbytku – dnes je to trochu jinak – zákon o dotacích
Hlasování – město draka
Dotace - Trutnov - město draka
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 391 000,00 Kč pro Trutnov - město draka, IČO 26670003, Železničářská 507, Trutnov,
na organizaci kulturních akcí: 10. ročník slavností "Už ho nesou" a Sundávání draka
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Trutnov - město draka, IČO 26670003, Železničářská
507, Trutnov, v předloženém znění
Hlasování 27 - 1 – 5
Zbytek mat. 9a – Kultura a zájmová činnost nad 50 tis. Kč
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Dotace - KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - nad 50 tis.Kč
ZM schvaluje
dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ
ČINNOST, dle upravených předložených návrhů
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 9b – Ostatní nad 50 tis. Kč
- upozorňuje, že KARO má takový návrh – úhrada nákladů za nájem
Ing. Andrle – poznámka k bodu 4 – trails
19:13 odešla pí Bubnová
- je třeba řešit problémové jízdy cyklistů a motorkářů v lesích
Mgr. Adamec – zde je to organizované – souhlasí s tím Lesy, zde to bude určitě lepší, asi je lepší
vytvářet podmínky
Mgr. Hendrych – minulý týden proběhlo jednání – náš zástupce životního prostředí, zástupkyně Lesy
ČR – zde to je nabídka pro kola – bude provozní řád, který nám bude předložen k připomínkování
Mgr. Sobotka – když je komunikace s Lesy ČR, zda město podpoří – může se stát, že tu budou mít
Lesy za dva roky třeba těžbu, zda jsou trasy tam, kde se těžit dlouhodobě nebude
Mgr. Hendrych - s Lesy ČR je dohoda, že budou sponzorovat jednu trasu, cenově statisíce, je
souhlas Lesů, že na jejich pozemků bude trasa
19:16 vrátila se pí Bubnová
Mgr. Káňa – tato aktivita jde ještě dál, než udržovat cyklisty v mantinelech, láká to celou řadu cyklistů
z Evropy
Ing. Andrle – myslí si, že ví, co jsou traily, je jejich příznivcem
Mgr. Adamec – po diskusi se domnívá, že lze hlasovat o celém
Dotace - OSTATNÍ - nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje
dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč v kategorii OSTATNÍ, dle předloženého
návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 9c – Sport nad 50 tis. Kč
Pí Řezníčková – obecná otázka – došlo i na změnu žádostí – nově je povinnou součástí žádostí i
čestné prohlášení, kde jsou vyčíslené
Mgr. Adamec – všechny žádosti jsou podané před platností nového zákona
Pí Řezníčková – ráda by samostatně bod 14 – LOKO
Mgr. Adamec – musí říci, že LOKO je nejstarším spolkem ve městě, je rád, že se problémy v této
oblasti výrazně vyřešily
Pí Řezníčková – proč požádala o samostatné hlasování – nemá problém dát TJ LOKO uvedenou
částku. Vzpomínáte si, že kraj nedal Krkonošské sedmdesátce finance – problematika de minimis.
Zde uvedené akce by byly minimálně 2 do registru uvést. Asi i Highlander Night – abychom měli vše
dobře
Pí Trüsterová – město vyhodnotilo obě dotace jako dotace, které do de minimis nespadají. Kde berete
tu jistotu, že kraj má správný názor
Pí Řezníčková – jistotu nemá
Mgr. Adamec – komunikujeme s prof. Kinclem, i jiným, jde o to, zda kraj není příliš bojácný
Pí Řezníčková – proč to ale nezapsat
Mgr. Adamec – zastává názor, že pokud to není nutné, nemusí se evropské komisi hlásit, je to ale
věc názoru
Mat. 9c – bod 14
Dotace - TJ Loko Trutnov
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 2 315 305,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s., IČO 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, na činnost oddílů - rozhodčí, cestovné, soustředění, startovné, popř. licence,
dále na akce oddílů a na významné sportovní akce s dlouholetou tradicí - Krkonošská 70, Velká cena
města Trutnova - plavání, Bike Hall Contest a na zajištění akcí Léto s Lokomotivou (30. ročník) a
Highlander Night - super liga – 4. ročník.
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov
Hlasování – bod 14
28 – 0 – 5
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Mat. 9c – Sport nad 50 tis. Kč - bez bodu 14
Dotace - SPORT - nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje
dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč v kategorii SPORT, dle upraveného
předloženého návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
Mat. 9d – Sport – neschválené
– objasnil proč neschvaluje
Ing. Andrle – původně se chtěl zeptat, proč nepřispíváme, nyní pan starosta objasnil, že je to
financováno přes TJ LOKO
Mgr. Adamec – zda lze společně – připomínky nebyly
Dotace - sport - neschválené
ZM neschvaluje
dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč v kategorii SPORT, dle předloženého
návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
19.31 odešel Mgr. Sobotka
Mat. 9e – Sport – BK servis – nájem
- co BK servis přečerpal, vrátil na účet Dotace - sport - BK Servis - nájem
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 220 000,00 Kč pro BK-servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO 28800702, jako
příspěvek na úhradu energií a nájmu v Základní škole, Trutnov, Komenského 399
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro BK-servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO
28800702
Hlasování 32 – 0 – 0
Mat. 9f – Sport – TJ LOKO – basket muži –
19.33 se vrátil Mgr. Sobotka
Dotace - sport - TJ LOKO - basket muži
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 150 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČO 47462965, na provoz a činnost prvoligového oddílu basketbalu mužů
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s.,
Revoluční 164, Trutnov, IČO 47462965
Hlasování 31 – 0 – 2
Mat. 9g – Sport BK servis
Pí Řezníčková – chtěla by zde poděkovat za rychlé řešení, přepočítala si, částka odpovídá, děkuje
Dotace - sport - BK servis
ZM schvaluje
- dotaci ve výši 340 000,00 Kč pro BK - servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO 28800702, na
provoz a činnost týmu v nejvyšší soutěži ČR
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro BK - servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO
28800702
Hlasování 30 – 0 – 3
Mat. 9h – Kultura a zájmová činnost – Kabinet
- letos již Kabinet dostal dost, je úvaha vrátit se ke grantům – jsou určité problémy s provozem,
stížnosti na noční hluk, i když ve stavebním povolení je souhlas s provozem do 22 hod
Dotace - KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - Kabinet
ZM neschvaluje
dotaci pro pana
, a pana
Hlasování 27 – 2 – 2

chybí Ing. Čížková, Mgr. Géc

10.
Kulturní cena města za rok 2014 – Mgr. Adamec
Písemný materiál – objasnil
Mgr. Sobotka – dotaz na historii
19.39 se vrátil Mgr. Géc
Je uvedeno, že v roce 2011 pan Havel pana Holomíčka navrhoval, proč to nešlo tenkrát?
Mgr. Adamec – nemůže dnes říci, nebyl členem kulturní komise
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BcA. Kasík – v komisi tehdy byl, ke každému návrhu je diskuse
Ing. arch. Rosa – u toho byl, poprvé byl pan Holomíček navržen s panem Havlem
Mgr. Sobotka – zda to není v tom, že byl pan Holomíček navržen s panem Věchetem. Doporučuje se
oprostit od osoby pana Věcheta, mezi mladými je Trutnov znám zejména díky festivalu
Mgr. Adamec – není proti pořádání festivalu, pan Věchet nás pomlouvá a nemá zájem o ocenění,
každý rok říká, že je to na tom místě poslední festival. Nebere mu, že pořádá festival, ale že by měl
dostat kulturní cenu, tak snad to ne.
BcA. Kasík – jen opakuje, že se jedná o hlasování , souhlasí s panem Sobotkou, abychom se dokázali
oprostit od osobnosti a pokrytectví
Dr. Ondráček – nemáme zástupce v kulturní komisi, nemáme s udělením ceny problémy, i když jsme
nekulturní
19.46 odešel Mgr. Hendrych
Mgr. Adamec – když festival začínal, měl určitou formu, dnes je to jinak, pokud chcete cenu pro pana
Věcheta, tak mu ji dejte, ale starosta ji nepředá
Kulturní cena města Trutnova
ZM uděluje
Kulturní cenu města Trutnova panu Bohdanu Holomíčkovi za celoživotní přínos (nejen) trutnovské
kulturní scéně
Hlasování 30 – 0 – 1
2N
11.
Sportovní ceny města za rok 2014 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál – vše podrobně popsáno, v radě jsme nezasahovali do návrhu sportovní komise
Ing. Šváb – pro návrh zvedne ruku, musí za něho poděkovat sportovní komisi, názor kdysi, že hokej
v Trutnově nemá tradici, už asi neplatí. Domnívá se, že k 70. výročí zdejšího hokeje je to ocenění.
Hlasovat bude v každém případě i pro ostatní návrhy
Ing. Andrle – musí podepsat slova předřečníka, jen by bylo vhodné věnovat lepší formulaci
Mgr. Hendrych – je popsané od předkladatele návrhu – nezasahovali jsme
Odešel 19.52 Mgr. Káňa
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2014
ZM uděluje
Nejlepší sportovec města Trutnova
Eva Vrabcová - Nývltová - běh na lyžích - Olfin Car - Vella Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let
Matěj Trčka - HIGHLANDERS Muay-Thai - TJ Lokomotiva Trutnov
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Hráči ledního hokeje "A" mužstvo mužů - HC Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Družstvo dorostu běžeckého lyžování Olfin - Car - Vella Trutnov
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
Dvojice trenérů Mgr. Radek Horák a Tomáš Matoušek – HIGHLANDERS – Muay-Thai
Cena za významný přínos trutnovskému sportu
Mgr. Zdeněk Plecháč
Jaroslav Řehák
Hlasování 32 – 0 – 0
1N
12. Statut sociálního fondu města a kolektivní smlouva – Mgr. Adamec
Písemný materiál – dnes úprava na stůl – po dohodě s paní Řezníčkovou
Pí Řezníčková – jen by ráda vyjádřila poděkování panu tajemníkovi, že došlo k rychlé dohodě, nerada
by o tom diskutovala zde na zastupitelstvu
19,54 se vrátil Mgr. Káňa
Mgr. Adamec – je rád, že to bylo takto řešeno
Statut sociálního fondu města Trutnova a kolektivní smlouva
ZM schvaluje
- Statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění, vč. změny čl. 4 odst. 3 Statutu
sociálního fondu, který zní: Správní rada fondu je složena z tajemníka MěÚ a 4 zástupců ze strany
zaměstnanců organizace, přičemž jednoho zástupce správní rady fondu navrhuje odborová
organizace. Členy správní rady fondu schvaluje na návrh tajemníka MěÚ rada města.
- Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy, uzavřené mezi městem Trutnovem a Základní organizací
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městský úřad Trutnov v předloženém znění
Hlasování 32 – 0 – 1
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13. Organizační záležitosti Městské policie Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál – již kdysi bylo, že v HSM už služebna byla. Trochu si lokality ve večerních
hodinách prošel. Služebny se sociálním zařízením, hlídky bez auta, aby byly v ulicích, kdysi již
diskutováno, ale nebyly finance. Strážníci by měli končit až ráno po zahájení školy.
19,58 odešel Mgr. Rada
Dr. Ondráček – pamatuje si služebnu v HSM – státní policie, lokalita HSM a Poříčí jsou 8 km,
problémové lokality v HSM, vnímá i předvolební sliby, že služebny budou zřízeny. Jen se trochu
zaráží s odkazem na projednávání zpráv – kriminalita
20:00 hod se vrátil Mgr. Rada
- v důvodové zprávě zde je uvedeno něco jiného, než řekl ředitel MP a ani vedoucí územního celku
plk. Škandera. Trochu ho mrzí, že povětšinou se informace dozvíme z médií – Trutnovinky.
V důvodové zprávě je, že se zde bude moci udělat i záznam – trochu mu to neodpovídá. V minulosti
jste pane starosto říkal o navýšení o 2, dnes je jiná výše, ale stejně to nepokryje tu potřebu. Domnívá
se, že by bylo vhodnější využít dobré spolupráce P ČR, kde kdo bude, Domnívá se, že náklady, o
kterých říkáte že jsou v hrubých rysech, to neodpovídá pokrytí nákladů.
Mgr. Adamec – děkuje za příspěvek, jak budou organizovat služebnu, to se určitě ukáže. V nočních
směnách děti ve škole nebudou. Domnívá se, že zkusit by se to mělo. Do voleb s tímto problémem šel
jako poslední, delší dobu ví, že je to potřeba řešit
Ing. Andrle – zda finance jsou určeny jen na platy nebo dál
Mgr. Adamec – když nový nastoupí, musí být vybaven, lidi musíme sehnat – nelze ze dne na den.
Proto nemluví o celkové částce – celoročně cca 5 mil. Nechce o tom mluvit, dokud nebudeme mít
celou sestavu. Jen dnes chceme záměr schválit, abychom mohli akci spustit. Kdysi čtyřměstí, které se
sloučilo v roce 1947, všude byli policajti.
Mgr. Géc – přimlouvá se za toto řešení, voláme po tom několik let. Není to jen nárůst, ale pocit
bezpečí, je to o spoustě telefonátů – bezprostřední okolí školy, Kauflandu, dětských hříštích, parovodu
za řekou. Domnívá se, že viditelnost policie v této části je důležitá, i světelná cedule.
Mgr. Adamec – souhlasí, ale
Dr. Ondráček – hřiště – asi nebude ve večerních hodinách, co říkal pan ředitel, jsou problémy
aktuální, ale na začátku večerní doby. Když už mluvíme o pocitu bezpečí, co se vrátit k jednomu
tématu – vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti – policie by měla podklad pro
pokutování. Ví, že pan starosta není příznivcem takové vyhlášky, ale má to i Praha
Mgr. Adamec – vyhláška nám zase problém přesune jinam. Když jsou to děti, tak děti nemají mít
alkohol nikdy
20.14 odešel Ing. Šváb
Pí Řezníčková – do nedávna v dané lokalitě bydlela, pocit obavy neměla, asi je to subjektivní názor.
Předpokládaná suma je zaskočila, z jejího pohledu je daň za pocit bezpečí velká částka
Dr. Trpák – peníze – když přepočítá na 38 policistů, když to podělí, tak mu na 6 strážníků vychází jiná
částka –
Mgr. Adamec – nechce propočty komentovat, nyní jde spíš o to, zda chceme nebo ne
p. Šubrt – máme bezpečnostní komisi, která se pravidelně schází
20,17 se vrátil Ing. Šváb, odešel Mgr. Sobotka
Jsou zde zástupci všech politických stran, může se zde vše prodiskutovat, není nutné zde o tom
dlouho diskutovat
Ing. Čížková – jde o schválení záměru, to je zásada a pak se bude rozpočet upřesňovat. Musí
reagovat na vyjádření paní Řezníčkové – bydlí zde 20 let, staré ženy
20,19 se vrátil Mgr. Sobotka
Ve večerních hodinách – jedna dostala facku, druhá měla rozbité brýle, situace tu není jednoduchá
Mgr. Hendrych – nejen v HSM, ale i v Poříčí se zhoršuje, když mluvíte s lidmi zde žijícími
Mgr. Adamec – nyní jde o to, zda chceme posílit policii či ne,
Mgr. Svoboda – chce doplnit – v denních hodinách budou okrskáři, svůj terén si zmapuje, pak večerní
hlídky
Organizační záležitosti MP
ZM schvaluje
navýšení početního stavu zaměstnanců města Trutnova zařazených do městské policie z počtu 38
strážníků a 2 administrativních pracovnic na počet 44 strážníků a 2 administrativních pracovnic.
Hlasování 31 – 0 – 2
Mgr. Adamec – poděkoval za schválení a zároveň požádal zastupitele, kdo by chtěl v této oblasti
pomoci,
14. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie – Mgr. Adamec
Písemný materiál – v Úpici zastupitelstvem schváleno,
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie
ZM schvaluje
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uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu
Hlasování 33 – 0 – 0
15. Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20 000,00 Kč z evidence
Hlasování 33 – 0 – 0
16. Různé
Mgr. Sobotka – rád by poděkoval za důvěru, že byl zvolen do finančního výboru, chtěl vy vyjádřit
solidaritu se svými kolegy a rád by rezignoval
Mgr. Adamec – doporučil Mgr. Sobotkovi podat rezignaci písemně, finanční výbor bude mít lichý
počet. Poděkoval zastupitelům za průběh, konstatoval, že zastupitelstvo je o prosazování názoru, rádi
přijmeme od opozice jiný názor, pokud je rozumný
Dotazy ani připomínky nebyly, zastupitelstvo ukončeno ve 20:40 hod.
Zapsala : Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Káňa
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Iva Řezníčková

