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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

04.09.2017
Zpracoval Ivana Vlasáková
Odbor rozvoje
11.09.2017
města
18.09.2017
Předkládá Ing. Hana Horynová
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu

Návrh na usnesení PV

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje:
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000 následujícím
stavebníkům:
1. Lence Bachtíkové, Trutnov na provedení kanalizační přípojky a
komunikace
2. Aleši Škodovi, Rokytnice nad Jizerou na zpevnění příjezdové
komunikace
3. Antonínovi Zifčákovi, Stříbro na vodovodní a kanalizační přípojku

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

01.02
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
1. Lenkou Bachtíkovou, Trutnov
2. Alešem Škodou, Rokytnice nad Jizerou
3. Antonínem Zifčákem, Stříbro
v předloženém znění
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje:
01.01
poskytnutí dotace ve výši 80.000 následujícím stavebníkům:
1. Lence Bachtíkové, Trutnov na provedení kanalizační přípojky a
komunikace
2. Aleši Škodovi, Rokytnice nad Jizerou
na zpevnění příjezdové komunikace
3. Antonínovi Zifčákovi, Stříbro na vodovodní a kanalizační přípojku
01.02
uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
1. Lenkou Bachtíkovou, Trutnov
2. Alešem Škodou, Rokytnice nad Jizerou
3. Antonínem Zifčákem, Stříbro,
v předloženém znění

Důvodová zpráva:
V letoším roce podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova na technickou a dopravní
infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby (dále TDI) 3 žadatelé, u kterých nebyl, dle posouzení
Odboru rozvoje města, shledán rozpor se Zásadami č. 1/2016 – Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu
města Trutnova.
Lenka Bachtíková, žádá o dotaci na provedení kanalizace a zpevnění komunikace ul. Do Kopce v k.ú.
Bojiště u Trutnova. TDI byla již zrealizována a zaplacena v listopadu 2016, což je v souladu se
Zásadami (faktury nesmí být starší jednoho roku).
Další dva žadatelé nemají trvalé bydliště v Trutnově, ale Aleš Škoda, který by chtěl dotaci využít na

zpevnění komunikace na p. č. 1302 a 1304 v k.ú. Volanov, v Trutnově i s rodinou žije a pracuje. Pan
Antonín Zifčák rodinný dům staví s přítelkyní, která v Trutnově trvale bydlí. O dotaci žádá na vodovodní a
kanalizační přípojku k domu na p.p.č. 776/27, Horní Staré Město.
Smlouvy s jednotlivými žadateli budou podepsány až po doložení všech potřebných dokladů.
Práce musí být dokončeny do listopadu letošního roku.
Přílohy: 3 x žádost
3 x návrh veřejnoprávní smlouvy
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 10, ORG 8142
Kontrola materiálu byla provedena právníkem
Datum :
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Podpis vedoucího odboru :

