Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. září 2015
Zasedání bylo zahájeno v 16:02 hod. za přítomnosti 32 členů zastupitelstva.
Omluven: P. Kout
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem, omluvil jednoho
člena ZM. Přivítal také zástupce z řad široké veřejnosti. Zápis z minulého ZM ověřen,
považuje se za schválený. Připomněl zákon o střetu zájmů, oznámit před hlasováním.
Pogratuloval oslavencům od minulého ZM.
Mgr. Adamec informoval o rezignaci 2 členů ZM: MUDr. Trpák, Ing. Sauer.
Do rukou starosty města složili slib noví zastupitelé: p. Jaroslav Špaček, Ing. Petr Přívratský.
Návrhový výbor
1. pí Bubnová Blanka
Hlasování: 32 – 0 – 0
2. Mgr. Hásek Roman
Hlasování: 32 – 0 – 0
3. Mgr. Horčička Petr
Hlasování: 30 – 0 – 0 (2N)
Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Paták Jiří, p. Šedivec Jiří
Návrhy k programu
Ing. Andrle – požaduje zařazení dalšího bodu: Návrh nového oddávající – Mgr. Petr Sobotka
(Bod Různé)
Mgr. Adamec – není nutné dávat jako samostatný bod programu, bude zařazeno do bodu
Různé společně s návrhem na oddávajícího – p. Jaroslava Špačka.
Další návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o programu po úpravách
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet města pro rok 2015 – rozpočtové opatření č. 3
4. Majetek města
5. Dotace – sport, kultura a zájmová činnost, ostatní
6. Nová ulice a nová autobusová zastávka
7. Organizační opatření č. 11/2015 – Kontrolní řád města Trutnova
8. Zásady č. 2/2015 – poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
9. Státní fond rozvoje bydlení – předčasné splacení úvěru
10. Oprava podloubí v MPZ – změna v rozdělení příspěvků soukromým vlastníkům
11. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
12. Zřízení příspěvkové organizace „Turistické informační centrum“
13. Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie
14. Stimulace veřejnosti ke sportu
15. Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2015
16. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
17. Různé
18. Závěr
Hlasování: 32 – 0 – 0 – program schválen
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2. Kontrola plnění usnesení – Ing. Seidel
Mgr. Adamec – požádal zastupitele o opravu finanční částky v zaslaných materiálech: tabulka
Přehled plnění investičních akcí – položka Výměna oken Muzeum – skutečné náklady celkem
2 127 576 Kč.
Informoval zastupitele o změnách Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova.
Zastupitelům bylo předáno přístupové heslo do nového dokumentového portálu města:
http://materialy.trutnov.cz . Zároveň se omluvil za prodlení se zprovozněním tohoto
portálu, které bylo způsobeno technickými problémy ze strany 2 dodavatelských firem.
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – dotazovala se na přehled investičních akcí – Rekonstrukce restaurace Pod
Hradem
Mgr. Adamec – zdůvodnil, proč byla investiční akce pozastavena – z důvodu reklamací
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
ZM bere na vědomí
– informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
– upravenou informaci o plnění investičních akcí.
ZM stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 32 – 0 – 0
3. Rozpočet města pro rok 2015 – rozpočtové opatření č. 3 – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Adamec – informoval o plnění příjmů města a jeho předpokládaném vývoji do konce
kalendářního roku 2015 – rozpočet koncipován jako přebytkový; i přesto na některé akce
bude město žádat o finanční prostředky od státu – např. investice do opravy chodníku
ve Voletinách letos nemůže být provedena vzhledem k celkové výši nákladu cca 5 mil. Kč
Zahájena rozprava
pí Řezníčková – dotazovala na přesun finančních prostředků (viz rozpis v materiálu na str. 12)
Mgr. Adamec – informoval o přesunu finančních prostředků; jedná se o finanční prostředky,
které město v použilo na předfinancování stavby cyklostezky, nyní je smlouva na dotaci
podepsána; Kemp Dolce – rezervní fond není dostačující k financování nutných oprav (např.
sociální zařízení je již nevyhovující); město přispělo na provoz kempu částkou cca
1 200 000 Kč, Zároveň podotknul, že je kemp dobře hodnocen a dosahuje dobrých ocenění,
město se proto snaží podporovat jeho zlepšení
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 3" dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 22 – 0 – 10
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4. Majetek města – Mgr. Hendrych
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 – Záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – nově vzniklého pozemku
st. p. č. 5930 a stavby bez č.p./č.e. – trafostanice TS TU_522 ve Vodní ulici
Trutnov, k. ú. Trutnov
Písemný materiál
ZM schvaluje
– záměr prodeje nemovité věci - nově vzniklého pozemku označeného jako st. p. č. 5930,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ
stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení - stavba trafostanice TS TU_0522,
včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí,
k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.10.2014 - do vlastnictví ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly. 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, 240 000,00 Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého
posudku a geometrického plánu, hradí kupující.
– zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu vedení,
provozování a udržování elektrického vedení, ve prospěch města Trutnova jako vlastníka
pozemku označeného jako st. p. č. 4420, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je ve
smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení - včetně všech
příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov,
na služebném pozemku, označeném jako st. p. č. 5930, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení
– stavba trafostanice TS TU_0522, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici
Vodní, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov. Věcné břemeno bude zřízeno jako
bezúplatné. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti se záměrem prodeje služebného
pozemku.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat.4a2 – Prodej nebytové jednotky č.

v č. p.

Trutnov,

Písemný materiál
ZM schvaluje
prodej obsazené nebytové jednotky č.
o celkové výměře 82,13 m²
, v I. NP v domě č.p.
na pozemku st. p.
, v části města Poříčí,
k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu
na
společných částech domu a pozemku st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 17.02.2015 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, do vlastnictví pana
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 435 000,00 Kč.
Hlasování: 31 – 0 – 1
Mat. 4a3 – Prodej nemovité věci – pozemku st. p. č. 536, č. p. 57 a pozemku p. p. č.
251/1, ulice Na Nivách, k. ú. Trutnov
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – je ráda, že tento areál najde uplatnění; dotazovala se na vypořádání nájemní
smlouvy se současným nájemcem
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Mgr. Adamec – se současným nájemcem bude ukončen nájemní vztah v souladu s nájemní
smlouvou (bude realizovat buď město, nebo přímo Krajský úřad Královéhradeckého kraje),
díky prodeji nemovitosti dojde k rozvoji této části města
Mgr. Hendrych – činnost klubů v prostorách bude dle dohody s krajským úřadem umožněn
do konce června 2015
JUDr. Ondráček – doplnil informaci o hlasování krajského zastupitelstva
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.
ZM schvaluje
prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 536 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 649 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba občanské vybavenosti
čp. 57 a pozemku označeného jako p. p. č. 251/1 - trvalý travní porost o výměře 680 m²,
v části obce Střední Předměstí, v ulici Na Nivách, v k. ú. a obci Trutnov, do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, za kupní cenu 3 800 000,00 Kč.
Hlasování: 32 – 0 – 0

Mat. 4a4 – Záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – bytové jednotky č. 264/4
v domě č.p. 264, Lípové náměstí, Trutnov – Poříčí
Písemný materiál
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4, 1 + 2 o výměře 88,14 m²
v domě čp. 264 na st. p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.
Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
st. p. č. 276 ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014
a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění
s úvodní cenou pro jednání 495 000,00 Kč, neuplatní se Zásady pro prodej.., neuplatní se
20% sleva ze sjednané ceny.
Hlasování: 32 – 0 – 0

Mat. 4a5 – Záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – pozemku st. p. č. 47 spolu
s č. p. 18 (restaurace) a pozemku p. p. č. 93/1, obec Trutnov, k. ú. Voletiny
Písemný materiál
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 47 o výměře 1 034 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 18 - objekt občanské vybavenosti
a pozemku označeného jako p. p. č. 93/1 o výměře 1 071 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 Zásady pro prodej..., bez
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro
jednání 2 050 000,00 Kč.
Hlasování: 32 – 0 – 0

Mat. 4a6 – Záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – pozemku st. p. č. 3672
s budovou č.p. 367 Polská ulice, k. ú. Trutnov (podnikatelská škola)
Písemný materiál
Mgr. Adamec – uvítal by doporučení nějakého zájemce, který by chtěl objekt koupit
a využívat; v budově již škola není (probíhá insolventní řízení); pokud bude v budoucnu
budova prázdná, je to velmi nešťastné.
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Mgr. Adamec – pronájem by pro město znamenal další investice, z důvodu nabídnutí bytu
k pronájmu, by zde musely provést nějaké opravy; navíc se jedná se o větší byt v centru města
a
a není příliš mnoho zájemců o tyto byty; také se mu nelíbí jednání
znovu připomněl, že rozhodnutí je na zastupitelstvu města
Mgr. Hendrych – tento byt je poslední ve vlastnictví města, ostatní části domu jsou již
v soukromém vlastnictví
Bc. Mečíř – porovnal situaci s předchozím záměrem města prodat restauraci U Machače
Mgr. Adamec – oba prodeje by nesrovnával; zdůraznil, že je rozhodující výsledek hlasování
zastupitelů
Ing. Jiránek – podal návrh, zda nebude vhodné nabídnout byt k prodeji za cenu 1 400 000 Kč
a třeba se najde zájemce, který bude ochotný zaplatit víc
Mgr. Hendrych – zájemci se většinou chodí do prostor dívat, aby si udělali představu o tom,
jak nemovitost vypadá
Ing. Přívratský – za této situace by podpořil prodej tohoto bytu
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
prodej nemovité věci - volné bytové jednotky č.
o velikosti 1 + 4 o celkové výměře
156,6 m², v domě čp.
na st. p.
, v ul. Horská, v části města Střední Předměstí, v obci
celku na
a k. ú. Trutnov, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši
společných částech budovy čp.
a pozemku st. p.
k. ú. Trutnov, v rozsahu
vymezeném v "Prohlášení vlastníka" ze dne 18.12.2007 a ve znaleckém posudku ze dne
15.06.2014, do vlastnictví
,
541 02 Trutnov 4, za nabídnutou kupní cenu 1 400 000,00 Kč.
Hlasování: 22 – 4 – 6
POZEMKY
Mat. 4b1 – 12 bodů
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
JUDr. Ondráček – diskuze k bodu č. 5 – chce znát důvod, proč nebylo přijato doporučení
schválit prodej tohoto pozemku (viz vyjádření odboru rozvoje města v písemných
materiálech)
Mgr. Adamec – jedná se o lesní pozemek a muselo by dojít k vyjmutí pozemku z lesního
půdního fondu, navíc se jedná o zahrádkářskou kolonii – pozemky zde nejsou samostatně
prodávány, aby nebylo dané území zablokováno pro případný další rozvoj – o bodu č. 5 bude
hlasováno samostatně
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 237/44, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 237/44 (cca 270 m²) v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 582 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 584, ulice Blanická v Trutnově za kupní cenu
ve výši 300,00 Kč/m² jako zázemí u domu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
p. p.
, k. ú. Babí
ZM schvaluje
prodej p. p.
(260 m²) v k. ú. Babí manž.
za kupní cenu
ve výši 150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
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p. p. 219/12, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 219/12 (okapový chodníček, cca 46 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu
ve výši 1,00 Kč/m² a části p. p. 219/12 (přístupové chodníčky, cca 31 m²) v k. ú. Trutnov za
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² Společenství vlastníků jednotek Libušinka 369, 370
Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 552/1, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 552/1 (okapové chodníčky, cca 152 m²) v k. ú. Trutnov, Společenství pro
domy kpt. Jaroše 324-327 Trutnov za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
p. p.
. k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 1 000 m²) v k. ú. Trutnov manž.

.

p. p. 2120 a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
– prodej části p. p. 2120 (okapové chodníčky, cca 40 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní
cenu ve výši 1,00 Kč/m² a části p. p. 2120 (přístupové chodníčky, cca 37 m²) v k. ú. Horní
Staré Město za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² Společenství vlastníků jednotek domu
Trutnov, Úpská č. p. 548, 549. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
– prodej st. p. 1262 (434 m²) v k. ú. Horní Staré Město pod domem čp. 548-549 jednotlivým
vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Trutnov, Úpská
č. p. 548, 549, za kupní cenu ve výši 200,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p. 933/5 (okapové chodníčky, cca 48 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní
cenu ve výši 1,00 Kč/m² a části p. p. 933/5 (přístupové chodníčky, cca 18 m²) v k. ú. Horní
Staré Město za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² Společenství vlastníků domu Bratrství
432, 433 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
st. p. 5195, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej st. p. 5195 (7 m²) v k. ú. Trutnov pod přístřeškem na popelnice Společenství vlastníků
jednotek Železničářská 483-484, Trutnov, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
p. p. 3723, k. ú. Starý Rokytník
ZM bere na vědomí
nezrealizování usnesení č. ZM 2015-25/1 z důvodu na straně prodávajících.
p. p.
k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 22 m²) v k. ú. Trutnov, manž.

.
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p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 248 m²) v k. ú. Horní Staré Město, manž.
.
Hlasování – kromě bodu č. 5: 32 – 0 – 0
p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 130 m²) a části p. p.
paní
.

(cca 2 m²) v k. ú. Horní Staré Město,
Hlasování – bod č. 5: 24 – 0 – 8

Mat. 4b2 – 3 body
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
Ing. Andrle – dotaz k bodu 2: proč město nechce prodat část pozemku, když je o něj zájem
Mgr. Adamec – vzhledem k tomu, že tato část je veřejná zeleň a není na něm možné stavět
pí Řezníčková – dotaz k bodu 3: zda se bude řešit žádost p. Bejra, který si chtěl vybudovat
lávku přes potok
Mgr. Adamec – bohužel mezi vlastníky nejsou dobré sousedské vztahy, které si musí vyřešit
sami; pro město by bylo výhodné prodat celý pozemek
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2090/42, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
pronájem s budoucí koupí p. p. 2090/42 (612 m²) v k. ú. Trutnov, panu Jindřichu Lippertovi
k vybudování parkování sanitních vozů a případně k vybudování heliportu na dobu určitou
do doby kolaudace, tj. do 31.12.2016, za stávajících podmínek nájemní smlouvy s budoucí
koupí č. 013 070. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, včetně DPH a daně
z nabytí nemovitých věcí.
p. p.
, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 150 m²) v k. ú. Trutnov manž.
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
ZM neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 85 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
manž
.

.

ani

Hlasování o celém matriálu: 32 – 0 – 0
Mat. 4c1 –
– prominutí části poplatku z prodlení
Písemný materiál
ZM schvaluje
p.
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
40 595,00 Kč z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 2.3 v 1. NP domu
čp.
v Trutnově ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově
č.j.
.
Hlasování: 31 – 0 – 1
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PROSTORY SLOUŽÍCÍ PODNIKÁNÍ
Mat. 4d1 –
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
PhDr. Ondráček – zdá se mu doba splácení dluhu příliš dlouhá; pozastavil se nad tím, že
vůbec takový dluh mohl vzniknout
Mgr. Adamec – dluh bude město vymáhat, vzhledem k tomu, že dlužník má další majetek,
který může pro úhradu dluhu zpeněžit
k řešení svého dluhu
pí Řezníčková – odsoudila přístup pana
Mgr. Adamec – přesvědčen, že výše uvedený dluh bude ze strany p.
splacen
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM nesouhlasí
– s prominutím dluhu ve výši 74 602,00 Kč panu
- nájemné za dva
měsíce za prostory sloužící podnikání Trutnov,
.
– se splácením dluhu ve výši 305 884,62 Kč vč. zákonných úroků z prodlení do úplného
splacení, který vznikl neplacením nákladů na provoz prostor sloužících podnikání
v období let 2014 - 2015 panem
Trutnov,
, formou splátkového kalendáře.
Hlasování: 32 – 0 – 0
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
Mat. 4e1 – Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
Mgr. Duffová – dotazovala se na další osud vyřazených předmětů
Mgr. Hendrych – neupotřebitelné předměty se fyzicky likvidují (např. zničení, odvoz do
sběrného dvora)
Ing. Andrle – dotaz k položce č. 3 – kolik jich má ještě město ve svém majetku, zdá se mu
vysoká pořizovací cena
Mgr. Adamec – vzhledem k době pořízení (rok 1994), není schopen říct podrobnosti o koupi,
výše pořizovací ceny odpovídá době pořízení
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence majetku města v pořizovací ceně nad 20 000,00 Kč.
Hlasování: 32 – 0 – 0
5. Dotace – sport, kultura a zájmová činnost, ostatní - Mgr. Adamec
5a Dotace – sport (TJ Loko Trutnov)
Písemný materiál
Dotace - sport (TJ Loko Trutnov)
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, na částečné krytí nákladů spojených s účastí
p.
na IFMA ROYAL WORLD CUP v Thajsku,
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva
Trutnov, o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (1N)
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5b Dotace – sport (TJ Loko Trutnov)
Písemná materiál:
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 7 000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, na uspořádání republikového finále ASP OPEN Team gym,
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva
Trutnov, o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 0
5c Dotace – sport (nad 50 000 Kč) – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou
Písemný materiál:
Mgr. Adamec – jedná se o atypickou dotaci, materiál byl projednán ve sportovní komisi
Zahájena rozprava:
Ing. Andrle – byl se podívat na místě, dotace pro TJ se mu zdá příliš vysoká
Mgr. Adamec – zázemí a vybavení TJ bylo v minulosti téměř nulové a v dezolátním stavu,
vypouštění splašků do řeky Úpy; město chtělo podpořit rozvoj této městské části (lze doložit
fotodokumentací), z investiční akce ještě zbyly finance, ze kterých lze pořídit také vybavení
Ing. Andrle – dotace se mu zdá příliš vysoká
Mgr. Adamec – nově vybudované kabiny jsou v majetku města; v této části je čistička
odpadních vod a skládka odpadu, ze které má město značný příjem, proto si sportovci
zaslouží alespoň vhodné kabiny, navíc zde je travní hřiště s umělou závlahou
Mgr. Hendrych – město vypsalo VŘ, do kterého se zapojilo 6 firem
Žádné další dotazy nebyly.
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 80 000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, IČO 60153661,
Bohuslavice čp. 1, Trutnov, v kategorii SPORT na dovybavení akce "Výstavba šaten
fotbalového klubu Bohuslavice",
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou,
IČO 60153661, Bohuslavice čp. 1, Trutnov, v kategorii SPORT, v předloženém znění.
Hlasování: 28 – 2 – 2
5d Dotace – sport (nad 50 000 Kč) – SK Horní Staré Město
Písemný materiál
Mgr. Adamec – dorovnání dotace SK, který není ve vlastnictví města, město chce areál
odkoupit za zbytkovou hodnotu a bude areál obhospodařovat samo
Zahájena rozprava:
p. Šedivec – dotaz na účel – mimořádný finanční příspěvek – zda se jedná skutečně
o příspěvek ke krytí nákladů na opravu tribuny
Mgr. Adamec – město chce podpořit rozvoj areálu, který je v současné době ve vlastnictví
sportovního klubu
pí Řezníčková – chápe podporu města, poukazuje na veřejnoprávní smlouvu – není zde
dostatečně specifikován účel použití dotace
Bc. Mečíř – byl také na jednání sportovní komise – část financí bude využita na opravu
dezolátního stavu tribuny a podlahy, pokud zůstanou finanční prostředky, budou použity také
k dalším opravám
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 210 000,00 Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město, IČO 47466596,
Trutnov 2, Horská ul., v kategorii SPORT, jako mimořádný finanční příspěvek na provoz
a údržbu sportovního areálu v Horní Starém Městě,

10

–

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sportovní klub Horní Staré Město,
IČO 47466596, Trutnov 2, Horská ul., v kategorii SPORT, v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 0

5e Dotace – sport (nad 50 000 Kč) – pí
Písemný materiál
Zahájena rozprava:
pí Bubnová – dotaz na členy rady města – z čeho členové vycházeli při svém rozhodnutí –
příspěvek, o který žádala, byl vyšší
pí Řezníčková – poukázala na to, že je zde velká časová prodleva od předložení žádosti o příspěvek a rozhodnutím o poskytnutí příspěvku
kvaliBc. Mečíř – objasnil jednání sportovní komise, která ověřovala, zda se pí
fikovala do další soutěže; příspěvek byl poskytnut
žádala také další subjekty o finanční příspěvek
Ing. Veselý – doplnil, že paní
JUDr. Ondráček – navrhuje, aby jí byl poskytnut příspěvek, který pokryje dosud neuhrazené
náklady spojené s účastí na mistrovství světa
Mgr. Adamec – RM prověří, zda byly pokryty všechny její náklady a případný rozdíl (který
doplacen; v této chvíli navrhuje
bude nižší než 50 000 Kč) schválí a bude pí
hlasovat o tomto materiálu v předloženém znění
Žádné další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 13 000,00 Kč pro paní
, nar.
Trutnov,
, v kategorii sport na krytí nákladů spojených s účastí na mistrovství světa
v paralukostřelbě v Německu,
,
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro paní
, nar.
Trutnov,
v kategorii sport, v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 0
5f Dotace – kultura a zájmová činnost (nad 50 000 Kč) – Trutnov – města draka
Mgr. Adamec – vidí v tomto kroku dobrý záměr k propagaci města, Jiří Grus dnes patří
k významným komikovým kreslířům
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – vznesla dotaz, jak bude s komiksem dále nakládáno – zda bude prodáván
nebo rozdáván
Mgr. Pangrácová – náklad se předpokládá cca 30 000 ks, komiks bude prodávat sdružení,
případně může být poskytován jako propagační materiál, ale pouze ve výjimečných případech
Mgr. Sobotka – zda by nebylo možné pro příště u akcí, které jsou ziskové, ponížit poskytnutou dotaci ze strany města o výši zisku, který akce přinese
Ing. Přívratský – poznamenal, že vydání komiksu podporují další soukromí sponzoři, ocenil
záměr propagace, ocenil také zpětnou formu kontroly ze strany města – podpořil schválení
poskytnutí finanční dotace
p. Šedivec – souhlasil se zajímavým návrhem, uvítal by nějakou ukázku
Mgr. Pangrácová – kresby byly prezentovány např. v Galerii města Trutnova, práce na
komiksu probíhá již 3 roky
Mgr. Káňa – doplnil, že podklady jsou k nahlédnutí u tiskové mluvčí nebo tajemníka MěÚ,
dále uvedl, že takto rozsáhlá komiksová díla nejsou zcela běžně vydávána, prezentoval
celkovou výši nákladů na vydání cca 850 000 Kč
Ing. Jiránek – uvítal by motivaci, aby sdružení co nejvíce publikaci prodávalo
Ing. Přívratský – jednoznačně uvedl, že publikace je primárně určena k prodeji, domnívá se,
že jednou bude mít historickou hodnotu, kvalita tisku musí být velmi vysoká
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prof. Wolf – uvedl, že je nutné znát podrobnosti o tisku: kvalita papíru, vazba, náklad, což se
vše promítá do ceny publikace
faktická poznámka: Ing. Andrle – dotazoval se, zda ZM nemělo hlasovat o tom, že do
rozpravy přihlásil někdo z občanů
Mgr. Adamec – jde o znalost jednacího řádu, nemusí se hlasovat; knížka bude na kvalitním
materiálu, bude barevná.
Žádné další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 100 000,00 Kč pro Trutnov - město draka, IČO 26670003, Železničářská
507, Střední Předměstí, Trutnov, v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST, na
krytí nákladů spojených s vydáním plnobarevné komiksové publikace s názvem "Drak
nikdy nespí",
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Trutnov - město draka, IČO 26670003,
Železničářská 507, Střední Předměstí, Trutnov, v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ
ČINNOST, v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 3
5g Dotace – ostatní (nad 50 000 Kč) – TRUTÍNEK – RODINNÉ CENTRUM
Mgr. Adamec – jedná se o příspěvek na financování provozu rodinného centra, které je
v současné době samostatný subjekt s vlastním hospodařením
Zahájena rozprava:
Ing. Andrle – dotazoval se na rozdíl ve výši 40 000 Kč (tj. mezi celkovou výší žádosti
a skutečnými náklady na provoz)
Mgr. Adamec – jedná se občanské sdružení, náklady na provoz vždy budu vyšší než dosažené
výnosy, které tvoří vybrané příspěvky, ale nepokryjí náklady na provoz
Další dotazy nebyly:
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 173 073,40 Kč pro TRUTÍNEK - RODINNÉ CENTRUM, IČO 04302249,
Mládežnická 536, Horní Staré Město, Trutnov, v kategorii OSTATNÍ, na krytí provozních
nákladů centra a na odkup stávajícího vybavení,
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TRUTÍNEK - RODINNÉ CENTRUM,
IČO 04302249, Mládežnická 536, Horní Staré Město, Trutnov, v kategorii OSTATNÍ,
v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 0
5h Dotace – ostatní (nad 50 000 Kč) – Oblastní charita Červený Kostelec
Mgr. Adamec – vzhledem k výši podané žádosti, musí o příspěvku hlasovat ZM
Zahájena rozprava:
Mgr. Duffová – požadovala by projednání zvýšení příspěvku pro tuto organizaci, vzhledem
k tomu, že populace stárne a toto zařízení se stará jistě také o občany Trutnova
pí Řezníčková – financování od státu i církve jsou pro hospice skutečně nedostačující, proto
se snaží oslovovat více subjektů, současný příspěvek by nezvyšovala
Bc. Mečíř – zajímal se o tom, kolik byl případný příspěvek ze strany kraje
JUDr. Ondráček –výši příspěvku krajského zastupitelstva neví, nicméně zjistí
ZM schvaluje
– dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 48623814,
5. května 1170, Červený Kostelec, v kategorii OSTATNÍ, na uskutečnění projektu

12

"Komplexní péče o nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou" ve středisku Domov
sv. Josefa,
– dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 48623814,
5. května 1170, Červený Kostelec, v kategorii OSTATNÍ, na částečné pokrytí nákladů
spojených s péčí o nemocné umístěné ve středisku Hospic Anežky České,
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec,
IČO 48623814, 5. května 1170, Červený Kostelec, v kategorii OSTATNÍ, v předloženém
Hlasování: 32 – 0 – 0
znění.
17:43 h odešel Mgr. Sobotka
6. Nová ulice a nová autobusová zastávka – Ing. Horynová
Písemný materiál – označení jsou uvedena v přiložené mapce, doplněno foty
Zahájena rozprava:
JUDr. Ondráček – dotaz na autobusovou zastávku – dotazoval se na vyjádření dopravní
policie, vzhledem k umístění autobusové zastávky
Ing. Horynová – od dopravní policie máme kladné vyjádření
ZM schvaluje
1. v k. ú. Trutnov pro ulici, která odbočuje z nám. Republiky severozápadním směrem, název
Faltisova,
2. v k. ú. Bojiště u Trutnova na ulici Rokytnická u křižovatky silnice s cestami k pomníku
generála Gablenze a k Janské kapli pro novou autobusovou zastávku název Trutnov,
Rozcestí 1866.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (1N)
17:45 h se vrátil Mgr. Sobotka
7. Organizační opatření č. 11/2015 – Kontrolní řád města Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál
17:47 odešel Mgr. Rada, pí Bubnová
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – zajímala se o průběhu veřejnoprávních kontrol např. v oblasti sportu, uvedla,
že během 4 let, byla provedena fyzická kontrola pouze u 2 subjektů (kterým byla poskytnuta
dotace ve výši cca 200 000 Kč), z jejího pohledu se jí kontrolní činnost jeví jako nedostatečná
Mgr. Adamec – v současné době probíhají změny na městském úřadu, zvýšení kontrolní
činnosti je také jednou z priorit nového tajemníka úřadu
pí Řezníčková – uvítala, že má vedení stejný náhled na situaci
17:49 vrátil se Mgr. Rada
Ing. Seidel –je vypsáno výběrové řízení na obsazení místa interního auditora. Dále upozornil
na chybu v textu předkládaného organizačního opatření – chybně uvedena účinnost (viz str. 7,
odst. 4).
Správné znění:
(4) Toto organizační opatření – kontrolní řád nahrazuje organizační opatření č. 10/2002
a nabývá účinnosti následující den po dni, kdy bude zrušeno dosud platné organizační
opatření.
Požádal členy ZM, aby si v materiálu opravili.
17:50 se vrátila pí Bubnová
ZM ruší
organizační opatření č. 10/2002 - Kontrolní řád,
ZM bere na vědomí
upravené organizační opatření č. 11/2015 - Kontrolní řád města Trutnova.
Hlasování: 32 – 0 – 0
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8. Zásady č. 2/2015 – poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
- Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Adamec – pí Řezníčková – doplnila předložený materiál o bod č. 5
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – kolegové zastupitelé obdrželi text doplněného bodu, uvedla také důvody,
které jí k tomu vedly – problémy s financováním akcí plaveckého oddílu TJ Lokomotivy
Trutnov
Mgr. Adamec – okomentoval situaci; v důsledku to vedlo k oddělení správy sportovišť a
financování veřejného sportu, snaha o to, aby byla jasně stanovena pravidla pro financování
sportu
pí Řezníčková – věří, že se to bude řešit, aby došlo k vrácení finančních prostředků;
upozornila, že je nutné dodržovat předepsané formuláře pro podání žádosti o peníze
BcA. Kasík – podpořil názor pí Řezníčkové, podobné je to také v oblasti kultury, měl by být
také dodán rozpočet na akci, na které se žádá finanční příspěvek od města, uvedl procedury,
kterým se žádá o dotace z ministerstva kultury
pí Řezníčková – poslední poznámka – diskuze o chybějící veřejnoprávní kontrole, jednání
nešlo poznat z účetních dokladů, které byly doloženy na město Trutnov
Mgr. Adamec – došlo ke změně financování sportu, jsou také uvolňovány finanční prostředky
na průběžné opravy
Mgr. Adamec – čl. 5, odst. 2 – vypustit poslední větu tohoto znění:
„V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy příslušné komise.“ – toto ustanovení je
v rozporu s § 122 odst. 4 obecního zřízení – zůstalo tam z původního znění zásad.
Schvaluje upravené zásady :
a) nový bod – doplnit v čl. 7, odst. 1 následující text.
„Pokud příjemce na stanovený účel získal dotaci z veřejných zdrojů i od jiných subjektů,
je povinen část dotace, které v součtu s ostatními finančními prostředky získanými na daný
účel přesahuje náklady na tento účel, vrátit poskytovateli. Příjemce je oprávněn požádat
poskytovatele o umožnění jiného využití takových prostředků; žádost musí splňovat
náležitosti uvedené v článku 4 odst. 3 těchto zásad.“
Hlasování: 30 – 0 – 2
b) celý materiál – upravené zásady č. 2
ZM schvaluje
Zásady č. 2/2015 "Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova" dle
upraveného návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
18:04 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zahájeno v 18:17 h, za účasti 32 zastupitelů.
9. Státní fond rozvoje bydlení – předčasné splacení úvěru – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Adamec – jedná se o účelově vázané prostředky, které v současné době může město
vrátit
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – dotazovala se, jak se předčasné splacené úvěru projeví v rozpočtu města
Ing. Gereg – v dluhové službě se to projeví, částečně řešeno v rozpočtu – financování již nyní
Mgr. Adamec – v současné době město Trutnov není uvedeno ve statistice zadlužených měst,
dluhová služba města je nízká, pohovořil o dluhové službě města a o jejím vývoji v minulosti
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
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ZM schvaluje
předčasné splacení úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení, reg. číslo 231/396-10 ve
4. čtvrtletí roku 2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
10. Oprava podloubí v MPZ – změna v rozdělení příspěvků soukromým vlastníkům –
Ing. Horynová
Písemný materiál – navazuje na 3. zasedání RM, vlastníci domu nevyužili možnost využití
starých obrubníků – tím došlo k navýšení nákladů na opravu
ZM schvaluje
– navýšení finančního příspěvku na opravu podloubí žadatelům, vlastníkům domu č. p. 133,
Krakonošovo nám., dle předloženého návrhu,
– uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Hlasování: 32 – 0 – 0
11. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Hendrych
Písemný materiál
ZM schvaluje
organizační opatření č. 13/2015, Nakládání s finančními prostředky opatrovanců, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
12. Zřízení příspěvkové organizace „Turistické informační centrum“ – Mgr. Hendrych
Písemný materiál – hlavním důvodem je účinnost nového občanského zákona
ZM zřizuje
od 01.01.2016 příspěvkovou organizaci "Turistické informační centrum Trutnov",
ZM schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
13. Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie – Mgr. Adamec
Písemný materiál – MP má plný stav strážníků, bude posílena její činnost na území města,
budou umístěny nové kamery: Jiráskovo nám., nám. v Poříčí
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – ocenila finanční úsporu při nákupu kamer
Do rozpravy se nikdy další nepřihlásil.
ZM schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Městskou policií Trutnov na území města Žacléře, obce Staré Buky a obce Zlatá Olešnice
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (1N)
18:27 odešel Ing. Přívratský,
18:28 vrátil se Ing. Přívratský
14. Stimulace veřejnosti ke sportu – Mgr. Hendrych
Písemný materiál – doplnil, že sportovní komise zpracuje a předloží RM, jak bude hodnocen
přínos tohoto projektu
Mgr. Adamec – problémy s financováním prvoligových sportovních klubů je problém; velká
příležitost využití vrcholových hráček pro propagaci sportu u dětí a mládeže; ostatní sportovní
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kluby se mohou samozřejmě také zapojit, ale je nutné zvážit časovou a organizační náročnost;
strategický plán byl zpracován také za účelem získávání dotací
Zahájena rozprava:
Mgr. Duffová – ocenila nápad, osobně jí chybí propagace jiných sportovních oddílů (např.
běžci), uvítala by zveřejnění informací o činnosti sportovních klubů, podpora různých
veřejných sportovních aktivit – sama by ráda poskytla své praktické zkušenosti (je
pořadatelkou závodu mimo Trutnov)
Mgr. Adamec – město připravuje změnu internetové prezentace, také facebookového profilu;
jedná se o pokus, jak s těmito aktivitami v Trutnově začít, předpokládá se postupný rozvoj
těchto aktivit, případnou překážkou by mohla být orientace sportovců pouze na vlastní
sportovní aktivity (s ohledem na to, že často to nejsou profesionální sportovci)
pí Řezníčková – trend případného rozvoje není ve strategickém materiálu uveden
Mgr. Adamec – strategický plán se bude samozřejmě aktualizovat, zdůraznil, že ostatní
zástupci dostanou prostor na prezentaci
Mgr. Hendrych – na jednání 3. ZM bylo řečeno, že se jedná o pilotní projekt a také to bylo
zdůrazněno na jednání sportovní komise, které se pí Řezníčková účastnila
pí Řezníčková – ocenila veřejný příslib pana starosty i to, že byly do materiálu zapracovány
její podněty, zejm. vyhodnocování aktivit
p. Šedivec – zdůraznil, že mu chybí podpora tohoto tématu již přímo ve sportovní komisi,
chybí mu nějaký tvůrčí podnět – nebylo by vhodné přizvat nějaké „kreativce“ – pro lepší
převedení myšlenek a nápadů do reálných podmínek; zatím se mu ztrácí záměr tohoto
projektu, chybí mu způsoby jeho vyhodnocení,
Mgr. Sobotka – dotazoval se na způsoby financování činnosti
Mgr. Adamec – hledáme legální cestu, jak umožnit ekonomicky podporu sportu přes podporu
de minimis v souladu s požadavky EK; myšlenku je třeba uvést v praxi
Mgr. Hásek – zamyšlení, zda by se sportovní oddíl, který nemá problémy s podporou
de minimis, by mohl do projektu vstoupit patrně jen tak, že by získal větší finanční příspěvek
– půjde o administrativně náročný proces, zatížení DPH apod.
Mgr. Adamec – bude záležet na samotných sportovních oddílech, proto by bylo dobré zkusit
pilotní program
Ing. Přívratský – podporuje tuto snahu města, každý, kdo něco dělá, musí zvážit, jaké aktivity
jsou pro něj důležité – podpora sportovní aktivit, které podporují image města, t. č.
basketbalový team, ale bude nutné vždy podporovat financování se soukromých zdrojů;
dokumenty, které hlouběji dokumentují činnost města – materiály ukazují to, že město
podporuje sportovní aktivity, vnímá jako posílení image Trutnova
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
ZM schvaluje
– uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace
veřejnosti ke sportu se společností BK servis s.r.o., dle předloženého návrhu,
– Strategický plán rozvoje sportu v Trutnově dle předloženého návrhu,
ZM souhlasí
s provedením konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže případně i s Evropskou
komisí ve věci posouzení předložené smlouvy z hlediska veřejné podpory.
Hlasování: 26 – 0 – 6
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15. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2015 – Mgr. Hásek
Písemný materiál – sestavil kontrolní výbor na základě podnětů od zastupitelů, veřejnosti
a členů kontrolního výboru
Zahájena rozprava:
JUDr. Ondráček – poděkoval za zařazení podnětů od zastupitelů
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.
ZM schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2015.
Hlasování: 31 – 0 – 1
16. Změna jednacího řádu zastupitelstva města – Mgr. Adamec
Písemný materiál – původně myšlenka, jak zrychlit jednání zastupitelstva města
Zahájena rozprava:
pí Řezníčková – ocenila předkládaný materiál
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
ZM schvaluje
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
17. Různé
17a „Výstavba loděnice“ – financování akce – Ing. Horynová
Písemný materiál – financování investiční akce v tomto kalendářním roce
Zahájena rozprava:
JUDr. Ondráček – dotazoval se, kdy vznikla myšlenka podpořit investice do výstavby
loděnice – po městě se hovoří o tom, že se jedná o podporu sportovních aktivit rodinných
příslušníků paní místostarostky
Mgr. Adamec – záměr podpory sportovních aktivit je dlouhodobý, ale město nebylo schopno
uvolnit finanční prostředky, v současné době se kromě podpory vodáckého oddílu jedná také
např. o podpoře kuželkářského oddílu
pí Řezníčková – zastupitelé, kteří nejsou členové RM, nemají dostatečné informace
Mgr. Adamec – zastupitelé mají přeci k dispozici všechny materiály z jednání RM
Mgr. Sobotka – podporuje výstavbu loděnice
pí Řezníčková – domnívá se, že její dotaz nebyl pochopen – není schopna odpovídat na
dotazy občanů, protože jí chybí prvotní informace
Mgr. Adamec – doporučil, aby si občané prostudovali strategické dokumenty města
JUDr. Ondráček – reaguje na dotazy občanů, proč se město rozhodlo zrovna pro stavbu
loděnice a neinvestuje např. do oprav chodníků
Mgr. Adamec – investiční akce jsou dopředu zpracovány do tzv. zásobníku investičních akcí,
které jsou následně vybírány podle toho, jak je může město financovat
J. Špaček – podotknul směrem k pí Řezníčkové, že asi nevnímá dostatečně rozdíly mezi
kompetencemi rady města a zastupitelstva města, ona je pouze členem zastupitelstva města,
vše se odvíjí od výsledku voleb
pí Bubnová – podotkla, že občané Voletin by spíše uvítali investici do opravy komunikace
Mgr. Adamec – ve Voletinách již proběhlo několik oprav komunikací, na další investiční akce
v současné době nemá město dostatek finančních prostředků
Ing. Přívratský – v době schvalování rozpočtu nebyly žádné připomínky k rozpočtovému
opatření, nechápe, proč by se tedy nemělo podpořit financování výstavby loděnice
ZM schvaluje
financování akce "Výstavba loděnice" pro roky 2015 - 2016 následovně:
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1. v roce 2015 bude uhrazena zhotovená část díla (spodní stavba, přípojky) cca
2 000 000,00 Kč se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo,
Hlasování: 28 – 1– 3
2. v roce 2016 bude uhrazena zbylá část vysoutěžené ceny díla.
17b Určení oddávajících
ZM pověřuje
k přijímání prohlášení o uzavření manželství p. Jaroslava Špačka a Mgr. Petra Sobotku.
Hlasování: 30 – 0 – 2
18. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem za účast, zasedání ukončeno v 19:20 h.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Jiří Paták

Jiří Šedivec
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