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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
[2005 – 433/6]
[2016 – 230/2]

01.01 Urč.: Mgr. Hendrych
02.01 Urč.: Ing. Seidel

T: 02.05.2017
splněno

ZM_2017-1/1
Kontrola plnění usnesení
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva.
Termín: 02.05.2017
NEMOVITOSTI – ZÁMĚR MĚSTA
ZM_2017-2/1
Polská ul. čp. 96 (bývalá kuželna)
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny čp. 96 Polská
ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní Předměstí, k. ú. a obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016, do vlastnictví společnosti Pizza Express CZ Ltd. - Czech Republic branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ 02330946, DIČ CZ683361222, zastoupené jednatelem Davidem Sukem, za nabídnutou kupní cenu 1.450.000,00 Kč,
*01.02*
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny čp. 96 Polská
ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní Předměstí, k. ú. a obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016, do vlastnictví společnosti Cyklo Trutnov, s.r.o., Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ 05046564, zastoupené jednatelem Danielem Moravcem, za nabídnutou kupní cenu 1.810.000,00 Kč.
schvaluje
*02.01*
záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé
kuželny čp. 96 Polská ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní
Předměstí, k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění, s úvodní cenou pro jednání 2.900.000,00 Kč. Ke schválení
prodeje bude do zastupitelstva města předložena nejvýhodnější doručená nabídka.
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NEMOVITOSTI – PRODEJ
ZM 2017-3/1
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej nemovité věci – volné bytové jednotky č.
1 + 2 o výměře 88,14 m2 v domě čp.
na
st. p.
, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p.
ve výši
,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, do
spoluvlastnictví pana
a slečny
, každý ideální polovinou, za nabídnutou celkovou
kupní cenu 495.000,00 Kč.
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2017-4/1
p. p.
, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 35,00 m2) v k. ú. Oblanov paní
ních pozemků.

k rozšíření vlast-

ZM_2017-5/1
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 55,00 m2) a části p. p.
(cca 91,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků (po stávající oplocení). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2017-6/1
p. p. 2774, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2774 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Veterinář, s. r. o., za kupní cenu
ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 1.600,00 Kč/m2, k rozšíření parkovací plochy.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2017-7/1
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 20,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
za
2
kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 300,00 Kč/m , k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2017-8/1
p. p.
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2017-9/1
p. p.
, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
prodej p. p.
(453,00 m2) v k. ú. Voletiny panu
a paní
za
kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2017-10/1
p. p.
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
za kupní cenu ve
výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2017-11/1
p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(nově zaměřené jako p. p.
*01.02*
prodej části p. p.
zaměřené jako p. p.
,
*01.03*
prodej části p. p.
panu

– 213,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu

(nově zaměřené jako p. p.
– 121,00 m2) a části p. p.
(nově
– 47,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu
a panu
(nově zaměřené jako p. p.

– 216,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice

ZM_2017-12/1
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(v požadovaném rozsahu cca 80,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
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POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2017-13/1
p. p. 1801/3 a další, k. ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
směnu p. p. 1801/3 (653,00 m2), p. p. 1801/6 (297,00 m2) a p. p. 1799/3 (1 233,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti W trio s. r. o., za část p. p. 84/1 (cca 447,00 m2), část p. p. 2209
(cca 240,00 m2) a st. p. 131/2 (823,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město ve vlastnictví města Trutnova,
s doplatkem za rozdílnou cenu pozemků ze strany společnosti W trio s. r. o., za cenu v místě
a čase obvyklou dle znaleckého posudku, tj. ve výši cca 620.490,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z 1/2. Daň z nabytí nemovitostí si hradí smluvní strany každá samostatně.
ZM_2017-14/1
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup části p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od paní
za kupní
cenu ve výši 407,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem (vč. DPH) hradí město Trutnov.
ZM_2017-15/1
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup části p. p.
(nově označené jako díl „a“ o výměře 399,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
od manž.
za kupní cenu ve výši 40,00 Kč/m2 k rozšíření propojky pro
pěší a cyklisty. Náklady spojené s převodem (vč. DPH) hradí kupující.
ZM_2017-16/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k části p. p.
(cca 264,00 m2 – objekt E)
v k. ú. Trutnov s
k vybudování prodejních prostor z buněk, případně
z montovaného systému, za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 1 rok,
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
- kupní cena je stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2 + DPH, nejméně však za cenu obvyklou v daném místě a čase dle znaleckého posudku,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do 2 let od uzavření smlouvy o právu stavby, zaniká právo
stavby s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
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ZM_2017-17/1
p. p. 778/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí výpůjčky SK Horní Staré Město, z. s., a to p. p. 778/2 (13 891,00 m2), část p. p. 780/2
(cca 468,00 m2), část p. p. 708/1 (cca 1080 m2), část p. p. 717 (cca 1 920,00 m2), část p. p. 780/3
(cca 55,00 m2), st. p. 610 (23,00 m2) včetně stavby zděné garáže, st. p. 1513 (86,00 m2) včetně
objektu občanské vybavenosti čp. 681 na st. p. 1513, st. p. 530 včetně budovy bez čísla popisného
nebo evidenčního – stavba občanského vybavení včetně příslušenství (restaurace včetně přístavby se šatnami) na st. p. 530 (345,00 m2), k. ú. Horní Staré Město, a nemovitý majetek ve fotbalovém areálu na pozemcích č. 778/2, č. 780/3 a č. 780/2 v k. ú. Horní Staré Město – jedná se o přístavbu s kabinami, hřiště fotbalové včetně vyrovnání terénu a meliorace, antukové hřiště, softbalové hřiště, reklamní portál, tréninkovou plochu – fotbal vč. vyrovnání terénu, reproduktorový sloup
včetně reproduktorů, fotbalové střídačky, osvětlení softbalového hřiště, závlahový systém, zastřešení grilu, diváckou tribunu, plot ze strojového pletiva I. a II. etapa, studnu kopanou, zábradlí ocelové kolem fotbalového hřiště, oplocení antukového hřiště, vrátka ocelová v oplocení antukového
hřiště, oplocení softbalového hřiště včetně podezdívky, zámkovou dlažbu, zpevněnou plochu, houpačku zahradní, ochranné sítě vč. sloupů – fotbalové hřiště, sloupy ochranných sítí – softbal
a veškeré inženýrské sítě, které tvoří příslušenství vypůjčených nemovitých věcí. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.03.2037 s tím, že:
- jakákoliv nová výstavba, podnájem či jiné poskytnutí předmětných nemovitých věcí do užívání
třetí osobě na dobu delší 29 dnů musí být schválen půjčitelem,
- vypůjčitel je povinen dodržet dohodu, jak je zaznamenána v záznamu z jednání o uzavření dohody ze dne 25.03.1996 s ČZS HSM a ZŠ HSM o umožnění realizace výstavy „Svět květin“
a přístupu na pozemek ZŠ HSM,
- vypůjčitel je oprávněn umístit na dvou částech p. p. 778/2 v k. ú. Horní Staré Město reklamní
panely sponzorů sportovního klubu,
- vypůjčitel je oprávněn pronajímat objekt restaurace v budově bez čp./č. e. na st. p. 530, k. ú.
Horní Staré Město, třetí osobě,
- veškeré získané finanční prostředky v souvislosti s provozováním předmětu výpůjčky od třetích
osob budou použity na podporu sportovní činnosti vypůjčitele
ZM_2017-18/1
p. p. 2656/493, p. p. 2656/518, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup části p. p. 2656/493 (cca 853,00 m2) a p. p. 2656/518 (511,00 m2) v k. ú. Trutnov od společnosti LOM Babí, a.s., za kupní cenu 30,00 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
bere na vědomí,
*02.01*
že usnesení ZM č. 2016-219/5 nebylo realizováno.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2017-19/1
Zrušení Zásad č. 1/1996
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
zrušení Zásad č. 1/1996, pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova,
včetně všech změn a dodatků.
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ZM_2017-20/1
Prominutí části poplatku z prodlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 57.727,80 Kč
ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j.
z titulu poplatku z prodlení
s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp.
v ulici
v Trutnově 2.
ZM_2017-21/1
Horská čp. 73
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou pozemku st. p. 527, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 73 Horská, v obci
a k. ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí, spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář
Trutnov, z. s., IČ 60153521, na dobu určitou do 28.02.2038, za účelem provozování činnosti spolku.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2017-22/1
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu.
ZM_2017-23/1
Rozpočet města Trutnova na rok 2017
zastupitelstvo města
projednalo
*01.01*
doručené připomínky k návrhu rozpočtu města s tím, že nedochází ke změně předloženého návrhu.
schvaluje
*02.01*
„Rozpočet města Trutnova na rok 2017“ dle předloženého návrhu,
*02.02*
závazné ukazatele dle předloženého návrhu.
stanovuje,
*03.01*
že v rámci závazného ukazatele se změna v jednotlivých položkách (při zachování určených běžných a kapitálových výdajů) povoluje,
*03.02*
že v rámci závazného ukazatele v ORJ 41 rozhodnou o poskytnutí dotací a darů jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám v rámci svých kompetencí příslušné orgány města a Odbor finanční
na základě přijatých usnesení vypracuje příslušné smlouvy a povede seznam (rozpis) jednotlivých
příjemců dotací a darů.
ZM_2017-24/1
Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2018 a 2019
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2018 a 2019 dle předloženého návrhu.
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ZM_2017-25/1
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2017 (osobní náklady a nákup pohonných
hmot),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní
asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2017 (osobní náklady),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační,
výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2017 (výdaje na kulturně zájmové akce
pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové aktivity členů,
zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – na částečné krytí výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2017-26/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka z.s., IČ 69863938,
Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s provozem mateřského centra v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z.s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov,
v předloženém znění.
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ZM_2017-27/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutínek – rodinné centrum, z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 191.773,40 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z.s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
výdaje spojené s úhradou nájemného, užíváním vybavení prostor, nákupem drobného movitého
majetku a provedením drobných udržovacích prací (vymalování) v centru v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z.s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2017-28/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 838.844,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (sportovní areál Na Nivách, krytý bazén, tenisový
areál) v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 668.165,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce 2017,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.372.486,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů
spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 140.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova
457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 943.350,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů
spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2017,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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ZM_2017-29/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 480.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti,
tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově v souladu se žádostí ze dne 13.02.2017 (služby lektorů
a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace,
inovační projekty, aktivity, dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění administrativního
chodu, údržbu a lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova
66, Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2017-30/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 1.125.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je částečná
úhrada výdajů souvisejících s provozem kuželny v roce 2017 (výdaje spojené s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových a čistících prostředků),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
ZM_2017-31/1
Dětské hřiště v kempu "Dolce" Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci vyhlášené státní podpory cestovního ruchu pro rok 2017 v programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“,
*01.02*
zařazení projektu výstavby Dětské hřiště v kempu “Dolce” Trutnov do plánu a rozpočtu města na
rok 2017 a vyčlenit finanční prostředky do výše 800 tis. Kč na spolufinancování projektu v případě
schválení dotace.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj.
ZM_2017-32/1
Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2016
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 - 25.000.000,00 Kč (smlouva
o úvěru č. 231/396-10).
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ZM_2017-33/1
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového
fondu včetně nových splátkových kalendářů v předloženém znění,
*01.02*
s prominutím sankcí sjednaných ve smlouvách za prodlení s placením jednotlivých splátek, zejména úroky z prodlení a povinnost okamžitého splacení celé jistiny včetně úroků, na něž vzniklo právo do data účinnosti dodatků ke smlouvám, jejichž součástí je nový splátkový kalendář.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatků ke smlouvám s jednotlivými dlužníky do 31.03.2017.
Termín: 31.03.2017
ZM_2017-34/1
Projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys
zastupitelstva města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys, dále jen „projekt“ v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, dále jen „program“,
*01.02*
vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
1.900.000,00 Kč,
*01.03*
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem projektu
Gminou Miejskou Świdnica.
ZM_2017-35/1
Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
zastupitelstvo města
vydává
*01.01*
změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec po ověření jejich souladu s:
a)
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací,
b)
cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c)
požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů,
d)
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů.
ZM_2017-36/1
Sportovní olympiáda nezná hranic
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt Sportovní olympiáda nezná hranic, dále jen „projekt“,
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, městem Trutnovem jako Vedoucím partnerem projektu,
*01.02*
vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
565.000,00 Kč,
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*01.03*
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem projektu
Gmina Miasto Świdnica.
ZM_2017-37/1
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2017 a Zásady č. 1/2017, požární řád města
Trutnova
zastupitelstvo města
vydává
*01.01*
Obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015, požární řád města Trutnova,
*01.02*
Zásady č. 1/2017, požární řád města Trutnova.
ZM_2017-38/1
Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
se změnou výše nákladů určených na realizaci projektu zahrnutých do výzvy č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
ZM_2017-39/1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení školských obvodů spádových základních
škol
zastupitelstvo města
vydává
*01.01*
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o stanovení školských obvodů spádových základních škol
zřizovaných městem Trutnovem, dle předloženého návrhu.
ZM_2017-40/1
Sociální služby – dotace z rozpočtu města na rok 2017
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.006.384,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3,
IČ 25915720, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a stanovený zvláštním
právním předpisem, tj. na činnost v oblasti sociálních služeb – zajištění provozu azylového domu
pro ženy a matky s dětmi,
*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi městem Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
ZM_2017-41/1
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2017
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2017.
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ZM_2017-42/1
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií Trutnov na území obce Malé Svatoňovice dle předloženého návrhu.

Zapsala: P. Velebová

L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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