MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 2. května 2017
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 30 členů zastupitelstva města.
Omluveni: paní Bubnová, Mgr. Bc. Hásek, v době zahájení nebyl přítomen p. Špaček
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné. Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Představena nová vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Vendula Kasperová.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Pogratuloval oslavencům od minulého ZM.
Návrhový výbor
1. Roman Chromý
2. Milan Lhoták
3. Mgr. Jiří Paták

Hlasování: 28 – 0 – 2
Hlasování: 29 – 0 – 1
Hlasování: 29 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni: MUDr. Kochan, Ing. Šváb
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2016
3. Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1
4. Majetek města
5. Dotace
6. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2017
7. Oprava podloubí v MPZ Trutnov – rozdělení dotací soukromým vlastníkům
8. Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie – nenavýšení poplatku o inflační nárůst
9. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
10. Kulturní cena města Trutnova za rok 2016
11. Sportovní ceny města Trutnova za rok 2016
12. Obecně závazná vyhláška města Trutnova o nočním klidu
13. Různé
13a) Marketingový plán města Trutnova
14. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje do bodu 13. Různé zařadit následující body:
13b) Informace k soutěži o návrh "Umělecké dílo k 100letému výročí Dne vzniku samostatného
československého státu",
13c) Informace k prodeji informace k prodeji pozemku č. 2774, k. ú. Trutnov.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Hlasování o doplněném programu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2016
Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1
Majetek města
Dotace
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2017
Oprava podloubí v MPZ Trutnov – rozdělení dotací soukromým vlastníkům
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie – nenavýšení poplatku o inflační
nárůst
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
Kulturní cena města Trutnova za rok 2016
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2016
Obecně závazná vyhláška města Trutnova o nočním klidu
Různé
13a) Marketingový plán města Trutnova
13b) Informace k Soutěži o návrh "Umělecké dílo k 100letému výročí Dne vzniku
samostatného československého státu"
13c) Informace k prodeji informace k prodeji pozemku č. 2774, k. ú. Trutnov
Závěr
Hlasování o doplněném programu: 30 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel seznámil zastupitele s plněním usnesení zastupitelstva města a plněním investičních
akcí města. Mgr. Hendrych podal informace týkající se strategického plánu města. Na přelomu
května/června se uskuteční další jednání Komise pro strategické plánování. Zastupitelé obdrží
v elektronické podobě zápis z tohoto jednání.
Zahájena rozprava. Dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
informaci o plnění investičních akcí.
ZM stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 26.06.2017
Hlasování: 30 – 0 – 0

Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2016
plk. Mgr. Pavel Škandera, vedoucí územního obvodu Trutnov:
Mgr. Škandera seznámil zastupitele s vývojem a stavem v oblasti kriminality, bezpečnosti na
územní města Trutnova (graficky znázorněno v powerpointové prezentaci, bylo uvedeno srovnání
údajů za období 2011-2016). Lze konstatovat, že ve srovnání s předchozím obdobím došlo
k poklesu registrované kriminality v rámci celé ČR, na území města Trutnova došlo k poklesu
o 10 %. Objasněnost trestné činnosti se pohybovala kolem 60 %, došlo také ke snížení počtu
trestných činů, kterých bylo v roce 2016 zjištěno celkem 1 824. Dále hovořil o územním rozdělení
kriminality v rámci Královéhradeckého kraje. Dále porovnával celkovou kriminalitu mezi
jednotlivými územními odbory ve srovnání s rokem 2015. Došlo ke snížení některých typů
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kriminality, největší podíl v trestné činnosti mají vloupání, krádeže a majetková trestná činnost.
Dále byla představena práce policistů na vybraných případech (např. pohřešování po ztracené
zahraniční turistce, které ani po roce nebylo ukončeno; dále byly řešeny útěky vězňů v VTOS
Odolov, v roce 2016 to bylo 5 případů; zmínil se i o pobodání ženy nožem a následně vymyšlených
loupeží).
v 16:14 přišel p. Špaček
Dále informoval o vývoji v personální oblasti a výcviku policistů. Personální situace se neustále
vyvíjí. I přes náborové aktivity stále nejsou naplněny tabulkové stavy policistů (bohužel se to
netýká pouze Obvodního oddělení Trutnov). Policisté byli zařazováni pro výkon služby ve
svěřeném teritoriu, kdy byli odpovědní za bezpečnostní situaci ve svěřeném teritoriu. Dále
seznámil zastupitele s činností prvosledových hlídek. V roce 2016 pokračoval trend v odcizování
automobilů z rekreačních horských oblastí, kde probíhá úzká spolupráce s kolegy s Polska, výkon
služby je zajišťován společnými hlídkami v horských střediscích na české a polské straně Krkonoš.
Trutnov je tranzitním místem pro pachatele krádeží automobilů např. v Německu. V květnu tohoto
roku bude probíhat spolupráce s polskou dopravní policií v souvislosti s objízdnou trasou
z Náchoda. Do budoucna je prioritou udržet výši objasněnosti, pokračování spolupráce s polskými
policisty a naplnění personálního stavu jednotlivých obvodních oddělení.
Mgr. Adamec poděkoval za přednesenou zprávu. Krátce se vrátil k personální situaci. Personální
problémy mohou také souviset s ekonomickým růstem, kdy volné pracovní síly nastoupí raději do
výrobních podniků, kde získají výhodnější platové ohodnocení. Uvedl, že z pohledu občanů a jejich
bezpečnosti, je důležité vidět policisty na území města. K uvedeným kazuistikám doplnil, že
některé trestné činy mohou vzniknout díky chybám v systému. Ocenil spolupráci policistů s hasiči
a strážníky městské policie.
Zahájena rozprava
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., dotazoval se na podrobnosti v personální situaci obvodních
oddělení v rámci Královéhradeckého kraje. Mgr. Škandera doplnil, že bohužel dochází k tomu, že
řada policistů odchází do většího regionu.
Dále se zajímal o stav bezpečnosti silničního provozu (viz bod 13 výroční zprávy) a dotazoval se,
jak bude řešeno posílení dohledu nad silničním provozem. Jak Mgr. Škandera vidí případné
převzetí správy radarů např. v Mladých Bukách, Dvoře Králové nad Labem.
Mgr. Škandera uvedl stav dopravních nehod k dnešnímu dni (v roce 2017: 430, v roce 2016: 431
dopravních nehod). Počet usmrcených osob se zvýšil o 1 člověka.
v 16:48 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 16:49
Převzetí agendy radarů si nedovede představit, vzhledem k rozsahu zpracovávaných informací.
Tato situace by musela být řešena generálně, musel by se pravděpodobně zvýšit počet
občanských zaměstnanců.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., by uvítal větší počet dopravních policistů na komunikacích,
vzhledem k tomu, že se zvyšuje nekázeň řidičů. Mgr. Škandera tuto situaci zhodnotil. Mimořádná
situace v dopravě souvisí v současné době mj. s objízdnou trasou přes Trutnov.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., se dále dotazoval, jak hodnotí spolupráci s Městskou policií Trutnov.
Mgr. Škandera velmi dobrou úroveň spolupráce s Městskou Policií Trutnov i Hasičským
záchranným sborem, kterou je třeba udržovat.
Mgr. Sobotka se ještě vrátil k personální oblasti a uvedl, že z jeho pohledu se jedná o
pernamentní stav.
Mgr. Škandera krátce pohovořil o personálním vývoji na Obvodním oddělení Trutnov od roku 2012,
vč. vizí do budoucna.
Další dotazy nebyly, rozprava k tomuto bodu ukončena.
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Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2016
plk. Mgr. Martin Lelka, ředitel HZS Trutnov:
Mgr. Adamec uvítal Mgr. Lelku a předal mu slovo.
Mgr. Lelka pohovořil o personální situaci na Územním odboru Trutnov. Činnost hasičského
záchranného sboru (dále „HZS“) na území města Trutnova lze rozdělit na preventivně výchovnou
činnost a represi. Za velice důležitou považuje preventivní činnost, Krátce seznámil zastupitel
s programem „Hasík CZ“, který je určen pro žáky ZŠ. Dále pohovořil o kontrolní činnosti, výkonu
státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence a oblasti zjišťování příčin vzniku požárů. Za
velmi důležitou považuje také oblast ochrany obyvatelstva (pravidelná zkouška jednotného
systému varování). Následně pohovořil o vývoji zásahů v roce 2016 (požáry, dopravní nehody,
únik ropných produktů, technická pomoc a ostatní pomoc).
v 17:10 odešel Mgr. Géc, vrátil se v 17:12
Krátce pohovořil o taktických cvičeních jednotek požární ochrany a spolupráci s JSDH v Horním
Starém Městě. V závěru se také zmínil o finančním zabezpečení činnosti HZS a případné finanční
podpoře ze strany města.
Mgr. Adamec doplnil, že v Horním Starém Městě je plánována výstavba nové hasičské zbrojnice.
Dojde tak ke zlepšení zázemí pro dobrovolné hasiče. Případné finanční požadavky ze strany HZS
se město bude v rámci svých možností snažit podpořit.
Zahájena rozprava
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., doplnil, že cca 80 % finančních prostředků na výstavbu nové
požární zbrojnice v Horním Starém Městě je poskytnuto z Evropské unie. Do budoucna se
uvažuje také o výstavbě nové požární zbrojnice ve Svobodě nad Úpou.
Mgr. Adamec, dále doplnil, že činnost JSDH plní také velmi důležitou funkci společenskou.
Vybudování nové zbrojnice přispěje ke zlepšení podmínek pro jejich práci.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Výroční zpráva Městské policie za rok 2016
Mgr. Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov:
Mgr. Svoboda informoval zastupitele o vývoji početního stavu strážníků.
v 17:21 odešla paní Řezníčková, vrátila se 17:22
v 17:21 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 17:23
v 17:22 odešel JUDr. Rada, vrátil se v 17:24
Pohovořil o vývoji některých úkolů, které zabezpečuje městská policie. Došlo např. k nárůstu
oznámení od občanů, zvýšil se počet osob, které musely být přepraveny do Protialkoholní
záchytné stanice v Hradci Králové.
Byla provedena revitalizace městského kamerového dohlížecího systému. Byla provedena výměna
zastaralých analogových kamer, nyní je systém plně digitální. Kamerový systém je nepostradatelný
pro práci městské policie, kdy slouží k ohledu nad veřejným pořádkem v ulicích města. Je také
hojně využíván kolegy z Policie ČR. Dále Mgr. Svoboda informoval o výcviku strážníků, který je
zaměřen na zvyšování dovedností určených pro přímý výkon služby. Výcvik také probíhal ve
spolupráci s Policií ČR. V závěru poděkoval všem zainteresovaným subjektům za podporu.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský se dotazoval na Kontroly sektorů, které souvisí s vybudováním nových služeben
v Horním Starém Městě a v Poříčí. A zda v souvislosti s činnosti těchto služeben lze vypozorovat
např. zvýšení pocitu bezpečí v těchto oblastech. Na jeho dotaz odpověděl Mgr. Svoboda. V
uvedených sektorech také působí okrskáři a z řad obyvatel je činnost městské policie vnímána
pozitivně. Dále uvedl, že velmi důležitá je spolupráce s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Trutnov.
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v 17:34 odešel JUDr. Rada, vrátil se 17:35
v 17:35 odešel Ing. Šváb, vrátil se 17:38
Ing. Přívratský se dotazoval na nárůst položky uvedené v tabulce na str. 9, konkrétně Kontroly
totožnosti a Závady. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Svoboda, který ještě krátce pohovořil o
spolupráci s Technickými službami Trutnov, s.r.o.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
O materiálech hlasováno jako celku.
ZM bere na vědomí
- výroční zprávu Policie ČR Trutnov za rok 2016,
- výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2016,
- výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2016.
Hlasování: 31 – 0 – 0
V 17:39 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zahájeno v 17:49 h, za účasti 31 zastupitelů.
3a) Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec krátce seznámil zastupitele s předkládaným rozpočtovým opatřením. V oblasti příjmů
jsou zahrnuty především účelové dotace, kde došlo ke zvýšení objemu získaných finančních
prostředků. V oblasti výdajů jsou zahrnuty především výdaje na opravy (např. komunikace, dětská
hřiště). Dále pohovořil o možném způsobu financování plánovaných investičních akcích města
(oprava krytého bazénu, výstavba střediska volného času).
Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazovala na položku Dětské hřiště Dolce – nové herní prvky (viz str. 4).
Mgr. Adamec doplnil, že případná dotace na vybavení hřiště bude poskytnuta až v dalším
kalendářním roce a město se snaží hřiště dovybavit již na tuto sezonu. Herní prvky pak následně
mohou být použity na dalším hřišti. Dále se dotazovala na položku Rekonstrukce komunikace Na
Lukách (viz str. 4), kde došlo k velké úspoře finančních prostředků. Tento dotaz zodpověděl Ing.
Franc, vedoucí Odboru rozvoje města. Na tuto akci v současné době probíhá příprava zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele. Dále se dotazovala na výdaje Technických
služeb Trutnov s.r.o., konkrétně navýšení nákladů na zimní údržbu (viz str. 4). Dotaz zodpověděl
Ing. Labík, jednatel Technických služeb Trutnov, s.r.o. Jeho odpověď následně doplnil Mgr.
Adamec, který uvedl, že výše poskytnutých finančních prostředků se odvíjí od průběhu zimy a
náročnosti zimní údržby (nejnákladnější je odvoz sněhu).
p. Šedivec se dotazoval na výdaje Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví – Dotace EU
– Čerstvý vítr z hor (viz str. 6). Zajímal se o průběh projektu. Jeho dotaz zodpověděl Mgr.
Horčička, ředitel ZŠ Komenského, která je příjemcem dotace. Cílem projektu je popularizace
přírodovědného bádání. Díky zapojení do projektu dojde k modernizaci školního vybavení a
získané výsledky jsou sdíleny s dalšími ZŠ v celé ČR.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: 23 – 0 – 7 (1)
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4. Majetek města – Mgr. Hendrych
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 –
Písemný materiál.
Zahájena rozprava, do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM neschvaluje
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p.
o výměře 418,00 m2, jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.
– jiná stavba, k. ú. Poříčí u Trutnova,
v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.09.2015, do vlastnictví pana
za nabídnutou kupní
cenu 1.100.000,00 Kč.
ZM schvaluje
záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p.
výměře 418,00 m2, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.
– jiná stavba, k. ú. Poříčí
u Trutnova, v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.09.2015. 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 2.100.000,00 Kč.
Hlasování: 29 – 0 – 2
POZEMKY
Mat. 4b1 – 5 bodů
Písemné materiály. Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatnou rozpravu a hlasování u bodů 1 a 2.
Body 3-5 budou hlasovány jako celek. Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodech č. 3-5
st. p.
, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej podílu o velikosti
na st. p.
(o celkové výměře 482,00 m2) v k. ú. Trutnov
panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,00 Kč/m2 jako podíl na
pozemku, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
ZM bere na vědomí,
že usnesení ZM 2016-64/2 nebylo realizováno.
st. p.
k. ú. Voletiny
ZM schvaluje
− prodej části st. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Voletiny do podílového spoluvlastnictví panu
(1/6), panu
(1/6) a paní
(2/3) za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2 jako přístupovou cestu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující,
− prodej části st. p.
(cca 103,00 m2) v k. ú. Voletiny manž.
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2 jako pozemek, na jehož části je
postavená garáž. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech 3-5: 31 – 0 – 0
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Samostatná rozprava a hlasování o bodech 1-2
Mgr. Sobotka uvedl, že dle jeho názoru se znovu jedná o stavbu plotu, který je umístěn na
pozemcích města (viz minulé jednání zastupitelstva). Dotazoval se, jak k této situaci došlo.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, odpověděl, že jedná se o historické záležitosti. Situace
byla zjištěna na základě kontroly pracovnic Odboru majetku města v terénu. Ploty byly vybudovány
již dříve, nově nebylo vybudováno nic.
Mgr. Hendrych doplnil, že přijetím usnesení dojde k rozšíření pozemků u objektů. Stejná situace je
u bodu č. 2 a není již možné dopátrat, kdo ploty vystavěl.
Mgr. Adamec doplnil, že bude nutné zjistit tržní hodnotu pozemku. Takových případů je nejen ve
městě Trutnově celá řada. Nově katastrální úřady provádějí digitální zaměření pozemků.
Mgr. Sobotka souhlasí s hlasováním o bodech č. 1 a 2 dohromady. Rozprava ukončena.
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
ZM schvaluje
prodej p. p.
(85,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou panu
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
ZM schvaluje
prodej části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech č. 1-2: 29 – 0 – 2
Mat. 4b2 – 3 body
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány
jako celek.
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej p. p.
(20,00 m2), p. p.
(10,00 m2) a části p. p.
(cca 5,00 m2)
v k. ú. Trutnov manželům
za kupní cenu v místě a čase obvyklou,
nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
směnu části p. p.
(cca 195,00 m2) ve vlastnictví manž.
za
2
p. p.
(195,00 m ) ve vlastnictví města Trutnova, vše v k. ú. Horní Staré Město. Náklady
spojené s převodem hradí smluvní strany každá z 1/2. Geometrický plán hradí město Trutnov.
Směna proběhne bez finančního vyrovnání.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej části p. p.
cca 140,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město do spoluvlastnictví panu
a panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za
300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: 29 – 0 – 2
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Mat. 4b3 – 1 bod
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazuje, z čeho vychází ocenění věcného břemene. Rozumí veřejnému
zájmu. Očekávala by větší garanci, že ze strany žadatele nedojde ke zvýšení cen za služby (nyní
uvedeno pouze v jeho písemné žádosti). Mgr. Sobotka se dotazuje na historii uložení optických
kabelů v dané lokalitě.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že uložení optický kabelů mělo být řešeno
s developerem. Žadatel však s developerem neuzavřel smlouvu o věcném břemenu. Mgr. Adamec
doplnil, že z této situace může město pouze vytěžit, Je nutné brát zřetel na spokojenost obyvatel
v dané lokalitě a umožnit jim používat moderní technologie. Další dotazy nebyly, rozprava
ukončena.
p. p. 2656/1 a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
poskytnutí veřejné podpory v režimu de minimis ve výši 766.153,00 Kč, resp. ve výši rozdílu mezi
běžnou cenou věcného břemene dle předloženého materiálu vč. DPH a jeho sjednanou cenou ve
výši 10.000,00 Kč + DPH pro společnost HD internet, s. r. o.
Hlasování: 27 – 0 – 4
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. M4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Žádné dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0

5. Dotace – Mgr. Adamec
5a) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – TŠ Bonifác, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná se o podporu pěvecké soutěže „ČESKO ZPÍVÁ“, určené pro
začínající zpěváky. Doporučil se soutěže zúčastnit, dle jeho názoru se jedná o velmi prospěšnou
aktivitu.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
− poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro TŠ Bonifác, z.s., IČ 26638347,
Cesta Osvobození 712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1.
Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11. ročníku pěvecké
soutěže "ČESKO ZPÍVÁ" 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro TŠ Bonifác, z.s., IČ 26638347, Cesta Osvobození 712,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, dle předloženého znění.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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5b) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že návrhy byly projednány v Kulturní komisi Rady města Trutnova. Dále
doplnil, že někteří žadatelé o poskytnutí dotace nepředložili vyúčtování v daném termínu, tj. do
31.03.2017. Do budoucna bude nutné sankce za porušení této povinnosti zahrnout přímo do
veřejnoprávní smlouvy.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
− poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 7. ročníku taneční akce "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2017",
− veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s výstavou fotografií "TRUTNOV V TANCI",
− veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem
Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu „Trutnovský advent 2017“,
− veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem
Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu „Trutnovský varhanní festival 2017“,
− veřejnoprávní smlouvu pro pana
,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z.s.,
IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním IV. ročníku mezinárodní
fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 550.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z.s.,
IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 19. ročníku mezinárodního
festivalu "JAZZINEC 2017",
− veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška,
IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2 Dotace na
činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru, výdaje
na zvukaře, noty, výstrojní součástky pro nové hráče, opravy nástrojů,
− veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380, Mánesova
370, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Návrh byl projednán ve Sportovní komisi Rady města Trutnova.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
− poskytnutí dotace ve výši 278.400,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2017 a
pořádáním venkovních a halových turnajů a soustředěních mládežnických kategorií
v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 115.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí jednotlivých týmů v nejvyšší žákovské
lize, výdaje na dopravu hráčů, odměny licencovaným trenérům,
− veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 49.500,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a v Základní škole, Trutnov, Komenského
399,
− veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 27.800,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením vybavení,
startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, přestupy,
− veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou, IČ 60153661,
čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 2.520,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na
refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní
škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
− veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou, IČ 60153661,
čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na účel určený žadatelem v podané žádosti
– údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého
fotbalového hřiště a okolí, údržbou objektu šaten (drobné opravy), závlahového systému
(servis, náhradní díly) a údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez),
− veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou, IČ 60153661,
čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 144.800,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností
florbalového oddílu/klubu FBC Trutnov a činností Rytířů Trutnov (florbal, baseball, slowpitch),
startovným, cestovným, ubytováním a hráčskými licencemi ČFBU, částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním turnajů Rytířů Trutnov a spolupořádáním příměstských táborů a
tradičního turnaje v bee-ballu 1.-4. tříd pořádaných ve spolupráci se SVČ Trutnov (zapůjčení
sportovních pomůcek a ceny do soutěže),
− veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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− poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace
na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených se zvýšením úrovně
tréninkových jednotek (školení trenérů) a podporou hráčů umístěných ve sportovních
Akademiích (doprava a účast v Akademiích),
− veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 123.300,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada nájmů ve sportovních zařízeních v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti
– údržba sportovišť – úhrada výdajů spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova
v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců (pohonné hmoty, elektrické energie, nátěry
kovových a dřevěných konstrukcí, výměna ochranných sítí, oprava oplocení, opravy a údržba
traktoru, čištění WC),
− veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s účastí na mezinárodním závodu v obřím slalomu v Peci
pod Sněžkou v roce 2017 a s pořádáním 33. ročníku Velké ceny města Trutnova v plavání, 62.
ročníku Krkonošské 70, 25. ročníku závodu "Trutnovský triatlon 2017" a 18. ročníku
mezinárodního turnaje v basketbalu,
− veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a
výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců na
vrcholových akcích v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 1.460.200,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností oddílů a
pořádáním akcí jednotlivými oddíly TJ LOKOMOTIVA Trutnov v roce 2017, částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním 32. ročníku sportovního příměstského tábora pro děti "Léto s
Lokomotivou", 53. ročníku Trutnovských slalomů – veřejných postupových závodů ve vodním
slalomu, zimního Mistrovství ČR staršího žactva v plavání v Trutnově, krajského přeboru žactva
a dorostu v plavání v Trutnově, účastí na 7 silničních cyklistických závodech 20. ročníku seriálu
vrchařské ligy se zaměřením na kategorie mládeže a vyhlašováním nejlepších sportovců
Lokomotivy Trutnov,
− veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 167.944,00 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 – částečná úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním
sportovní haly Základní školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen
za období 06-12/2016,
− veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 716.400,00 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
– částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2017 (Základní
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škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, Základní škola,
Trutnov, V Domcích 488, Sportovní centrum Sokolovna, Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo
náměstí 325),
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 270.000,00 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 – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovní haly Základní
školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen pro rok 2017,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Na Nivách 568, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– revize na nové loděnici v roce 2017,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 26.800,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu pro
rok 2017,
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 9.180,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny pro FK Sokol Volanov,
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového stadionu,
volejbalového hřiště a okolních ploch, údržbou a drobnými nátěry (branky, střídačky),
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2017 – MS v silovém trojboji,
HIGHLANDERS NIGHT VI. a MČR v Team GYM,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 370.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu a pořádáním
sportovních akcí jednotlivými oddíly v roce 2017 a odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí
a
mládeže
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním pohybové a relaxační aktivity
"TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK III.", "SPV Mikulášské cvičení" a III. ročníku plaveckých závodů MP
"Vánoční Kapřík",
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na MČR, ME, MS či světových pohárech
juniorských a seniorských reprezentantů ve sportovních oddílech (sportovní gymnastika, silový
trojboj, muay thai, krasobruslení),
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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− poskytnutí dotace ve výši 218.790,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2017 (Sportovní centrum
SOKOLOVNA, Posilovna "Pasáž", Posilovna Olymp, Základní škola, Trutnov, Komenského 399, městský stadion, krytý bazén),
− veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná
úhrada výdajů na provoz a údržbu veřejného sportoviště „VLČKA TRAILS“ bikepark v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 95.600,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061,
Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba travnaté plochy a kabin,
zavlažování hřiště, údržba víceúčelového hřiště,
− veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského
399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním 2. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton",
− veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 140.400,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311,
Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017, pořádáním
závodů "Memoriál Květy Lelkové", "Trutnovská Krakonošova 12", "Středeční žákovské
kritérium" a přípravou a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 65.400,00 Kč pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského
399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 a pořádáním 25. ročníku
republikového závodu ve sportovním lezení mládeže "Čertova stěna 2017",
− veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 71.800,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností oddílů softballu,
rekreačních sportů a nohejbalu (cestovní náklady, pronájmy zařízení, nákup sportovního náčiní)
a pořádáním sportovních akcí v roce 2017,
− veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a
výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového oddílu
v ligové soutěži v sezoně 2016/2017 (doprava, ubytování),
− veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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− poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a v Základní škole, Trutnov,
Komenského 399,
− veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 256.200,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, přípravou a účastí sportovců
na vrcholových akcích v roce 2017 a s pořádáním dvou jednodenních turnajů pro nejmenší
hráče na zimním stadionu v Trutnově (medaile, poháry, diplomy, upomínkové předměty),
− veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 120.400,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima
Gorkého 38, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 (provoz klubu,
pořádání výcvikových táborů a soustředění, školení trenérů, startovné, doprava, ubytování,
účast na seminářích, pořizování výstroje, tréninkových pomůcek, propagace klubu, odměny
trenérům a cvičitelům, nákup cen, ozvučení),
− veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima Gorkého 38, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
− poskytnutí dotace ve výši 34.110,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima Gorkého 38, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení
v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,
− veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima Gorkého 38, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Hlasování: 30 – 0 – 1

5d) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč), Smlouva o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele
– SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
− poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS Klub vojenské historie, p.s., IČ 70954739,
Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na
úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (osobní náklady
pracovníků) a se spoluprací při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, Dnů
evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2017, 2018, 2019,
− veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p.s., IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544
66 Hajnice, v předloženém znění,
− smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 0
v 18:33 odešel Mgr. Sobotka

6. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2017 – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
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ZM schvaluje
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu
města
v
roce
2017,
obojí
dle
předloženého
návrhu.
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ZM pověřuje
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
Mgr. Sobotka se v 18:35 vrátil
7. Oprava podloubí v MPZ Trutnov – rozdělení dotací soukromým vlastníkům
– Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
jednorázovou dotaci z rozpočtu města soukromému vlastníku domu v MPZ Trutnov pro
rok 2017 z Programu o poskytování dotací na opravu podloubí dle předloženého návrhu.
ZM pověřuje
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy o přidělení dotace
z Programu o poskytování dotací na opravu podloubí se soukromým vlastníkem na částku dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0

8. Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie – nenavýšení poplatku o inflační
nárůst – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Mgr. Duffová uvedla, že původně chtěla podat protinávrh, aby došlo k navýšení poplatku. Chápe
však, že administrativní náklady spojené s tímto krokem, by byly vyšší než získaná částka.
Dotazovala se, zda by mohlo s ohledem na vývoj inflace dojít ke zvýšení sazeb např. v dalším
roce. Na dotaz reagoval Mgr. Adamec. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje,
že nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Janské Lázně, Pec pod
Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř a Úpice, městysi Černý Důl, Mladé
Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Královec, Malé
Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Staré Buky, Vlčice a Suchovršice a dodatků č. 1 s městy Úpice a
Rtyně v Podkrkonoší navýšena částka za 1 hodinu činnosti strážníka Městské policie Trutnov, dále
částka za každý kilometr jízdy vozidly Městské policie Trutnov a za pořizování obrazového
záznamu z veřejného prostranství dle oficiálně vyhlášené míry inflace vyjádřené přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle
údajů Českého statistického úřadu za rok 2016.
Hlasování: 31 – 0 – 0
9. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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10. Kulturní cena města Trutnova – Mgr. Adamec
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
MgA. Kasík seznámil s průběhem projednávání nominací v Kulturní komisi Rady města Trutnova.
Dále krátce představil PaedDr. Stanislava Šidláka, kterému komise doporučuje udělit Kulturní cenu
města Trutnova.
Mgr. Adamec informoval zastupitele o doručeném dopise od členů Klubu seniorů Trutnov
s návrhem na udělení Kulturní ceny města Trutnova panu Miroslavu Šafaříkovi.
Ing. Andrle, Ph.D., ocenil činnost pana Šafaříka. Z jeho pohledu jeho činnost v klubu seniorů náleží
také do kultury. Doporučuje všem zastupitelům zasedání Klubu seniorů navštívit, vzhledem k tomu,
že je považuje za velmi kvalitní. Je přesvědčen, že je lepší předávat ceny lidem, kteří ještě žijí.
Mgr. Adamec krátce pohovořil o činnosti klubu seniorů. Následně doplnil, že pan Šafařík byl již
2x za svoje aktivity oceněn. Nemůže souhlasit ve všem s názory Ing. Andrleho, Ph.D. Společenská
činnost klubu seniorů je jasná. Domnívá se, že kulturní komise je složena z odborníků, kteří se
kulturní oblasti věnují, a jejich doporučení respektuje.
Ing. Andrle, Ph.D., podává protinávrh – udělení Kulturní ceny města Trutnova panu Miroslavovi
Šafaříkovi.
MgA. Kasík, k předchozí diskusi doplnil, že vnímání kultury je velmi subjektivní. Domnívá se, že
v širokém antropologickém pojetí není kulturní cena města pojata. Naprosto souhlasí, že činnost
klubu seniorů má velký společenský význam. Nesouhlasí s návrhem Ing. Andrleho, Ph.D., že by
ceny měly být předávány žijícím lidem.
Mgr. Hendrych navázal na vystoupení MgA. Kasíka. Klub seniorů, je skupina lidí, která se
pravidelně schází. Činnost pana Šafaříka velmi oceňuje, je dle jeho názoru velmi záslužná, ale
měla by být oceněna jiným typem ceny.
Mgr. Sobotka nesouhlasí plně s názory, který uvedl pan starosta.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Andrleho, Ph.D. – udělení Kulturní ceny města Trutnova panu
Miroslavu Šafaříkovi
Hlasování o protinávrhu: 2 – 21 – 8 – protinávrh nebyl schválen
Hlasování o původním návrhu usnesení
ZM uděluje
Kulturní cenu města Trutnova in memoriam PaedDr. Stanislavu Šidlákovi, pedagogovi a
hudebnímu skladateli, který byl výraznou osobností regionální kultury a významně přispěl k rozvoji
trutnovské kultury po roce 1946, kdy přišel do Trutnova.
Hlasování: 29 – 0 – 2
11. Sportovní ceny města Trutnova za rok 2016 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková požádala, aby novináři nezveřejňovali jména oceněných sportovců. Bc. Mečíř
doplnil, že toto pravidlo je uplatňováno po hlasování sportovní komise a rady města. Jednání
zastupitelstva města je veřejné a již ho nelze použít.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM uděluje
sportovní ceny města Trutnova za rok 2016 dle přílohy č. 2.
ZM schvaluje
ocenění prvních tří nejlepších sportovců v kategorii Nejlepší mládežnický sportovec města
Trutnova do 18 let.
Hlasování: 31 – 0 – 0
v 18:58 odešel p. Lhoták, vrátil se v 19:01
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12. Obecně závazná vyhláška města Trutnova o nočním klidu – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že vyhláška navazuje na přijetí nové legislativy. Týká se omezení hluku na
veřejných akcích, které jsou pořádány na veřejných prostranstvích. Řešení této situace bylo
projednáváno přímo se zástupci Ministerstva vnitra. Nová aktivita, která není zahrnuta v seznamu,
bude muset být řešena v zastupitelstvu.
Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková považuje předkládanou vyhlášku za maximum, jak danou situaci řešit. Chce se
ujistit, jak bude muset nový pořadatel akce, která není zahrnuta v seznamu, postupovat (nový
subjekt se bude muset se svojí žádostí obrátit na zastupitelstvo).
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
ZM vydává
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu dle předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
13. Různé
13a) Marketingový plán města Trutnova – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že předkládaný marketingový plán města Trutnova, by se měl stát součástí
strategického plánu rozvoje města.
Zahájena rozprava.
MgA. Kasík uvedl, že první myšlenky na vytvoření obdobného typu dokumentu začaly vznikat již
po volbách v roce 2014. Diskuse a nápady vedly k vytvoření pracovní skupiny, která při tvorbě
marketingového plánu spolupracovala s panem Pavlíkem, ze společnosti Fleishman-Hillard s. r. o.
V marketingovém plánu byly stanoveny 3 rozvojové segmenty: obyvatelé města, turisté a
návštěvníci a s tím spojení zvýšení povědomí o městu napříč českou populací a noví obyvatelé
města, kteří sem přicházejí za prací.
Mgr. Sobotka považuje marketingový plán za dobrý. Nedostatkem dle jeho názoru je, že podobný
strategický dokument (tzv. akční plán) není zpracován pro oblast investic. Dále uvedl, že mezi silné
kulturní akce je zařazen Festival Trutnov Open Air. Jeho zakladatel a pořadatel nebyl dosud
oceněn. Dále se zajímal, zda je financování uvedených kulturních akcí zahrnuto v současném
rozpočtu.
Mgr. Adamec doplnil, že se jedná o strategický dokument, který bude naplňován v navazujících
krocích. Financování jednotlivých uvedených akcí bude řešeno průběžně.
Mgr. Duffová ocenila zpracovaný marketingový plán města Trutnova. Souhlasí s tím, že do
Trutnova je třeba lidi nalákat (viz zpráva MP a Policie ČR – lidé se nevrací zpátky do Trutnova).
Zajímala se, jak budou zveřejňovány výsledky a jak bude vyhodnocen efekt. Uvítala by zvýšení
spolupráce s Polskem např. přes úřady práce (uvedla příklad Náchoda, Červeného Kostelce).
Mgr. Adamec uvedl, že není jednoduché zajistit příliv nových pracovníků. Pracovní síly, které ve
městě jen pracují, s sebou také nesou řadu problémů. Jako příklad uvedl některá města ve
Středočeském kraji, kdy řada obyvatel dojíždí denně např. Prahy. Je nutné se také zabývat
vybudováním příslušné infrastruktury a zázemí, kterou nemůže financovat město. Vše se ukáže až
časem, dokument se bude muset průběžně upravovat.
Mgr. Sobotka se znovu dotazuje, zda plánované akce jsou zahrnuty v rozpočtu města. Mgr.
Adamec uvedl, že zdroje financování akcí se budou řešit až po schválení marketingového plánu.
Dále se Mgr. Sobotka dotazuje se na finanční náklady spojené se zpracováním marketingového
plánu.
MgA. Kasík doplnil, že byl najat pan Pavlík, který pracoval na základě dohody o provedení práce,
ostatní členové pracovní skupiny si svoji práci neúčtovali. Konkrétní částku však nedovede v tuto
chvíli říct. Dále reaguje na příspěvek Mgr. Duffové a doplnil, že kontrola by měla být prováděna
2-3x ročně. Strategický materiál není zpracován tak detailně. Cílem je nalézt výjimečnosti a najít
optimální nástroje jak marketingový plán realizovat.
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Ing. Přívratský navazuje na příspěvek MgA. Kasíka. Domnívá se, že marketingový plán je dobře
zpracován, je nutné chápat ho jako koncepční materiál. Velmi ocenil spolupráci panem Pavlíkem.
Klíčovým cílem by mělo být vnímání města Trutnova, jako města, které je v rámci republiky velmi
známé. K tomu může přispět také plánovaná stavba dálnice.
Mgr. Duffová upřesnila, že důležité je hledat různé kroky a nástroje, kterými lze marketingový plán
realizovat. Domnívá se, že by bylo vhodné s výsledky seznámit veřejnost.
Ing. Andrle, Ph.D., uvedl, že marketingový plán města splní svůj účel tehdy, až si lidé přestanou
město Trutnov plést s Turnovem.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
Marketingový plán města Trutnova v předloženém znění.
Hlasování: 24 – 0 – 7
13 b) Informace k Soutěži o návrh "Umělecké dílo k 100letému výročí Dne vzniku
samostatného československého státu"
MgA. Kasík krátce seznámil zastupitele s průběhem soutěže o návrh památníku ke 100. výročí
založení republiky. Bylo doručeno 9 návrhů, odborná komise vybrala 2 návrhy, které postoupily do
dalšího kola (viz usnesení z rady města). Ani jeden z těchto uvedených návrhů nezískal
nadpoloviční většinu hlasů členů komise. Projednávala se také možnost, že výsledkem by byla
kombinace obou návrhů. Na dalším zasedání zastupitelstva budou s těmito návrhy seznámeni
zastupitelé. Vzhledem k tomu, že tuto věc považuje pro město za velmi významnou.
v 19:34 odešel Mgr. Sobotka, 19:36 se vrátil
Mgr. Adamec navrhl, aby se k jednotlivým návrhům mohla vyjádřit široká veřejnost. Památník ke
100. výročí založení republiky, by dle jeho názoru neměl vzbuzovat konfrontace. Uvítal by také
předložení dalších možných návrhů.
13 c) Informace k prodeji pozemku č. 2774, k. ú. Trutnov
Zastupitelé obdrželi informace o prodeji pozemku v písemné podobě před zahájením zasedání.
Starosta města se dotazoval, zda někdo ze zastupitelů nechce podat protinávrh na revokaci
usnesení zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů tento návrh nepředložil.
Dotazy zastupitelů
Žádné dotazy zastupitelů na starostu města nebyly.
14. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval za účast na dnešním zasedání. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno
v 19:39.
Zapsala: P. Velebová

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

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
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MUDr. Jozef Kochan

Ing. Marek Šváb
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