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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2018-1/1
Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
informaci o plnění investičních akcí.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 09.05.2018
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2018-2/1
p. p. 147/1, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 147/1 (cca 74,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Ondřeji Drgáčovi za kupní cenu
ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-3/1
p. p. 1846/2, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 1846/2 (74,00 m2) v k. ú. Libeč panu Jaroslavu Sikorovi za kupní cenu ve výši
255,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
neschvaluje
*02.01*
prodej p. p. 1846/2 (74,00 m2) v k. ú. Libeč panu Karlu Říčařovi.
ZM_2018-4/1
st. p. 119, p. p. 173, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej st. p. 119 (18,00 m2) jako pozemek pod stavbou a části p. p. 173 (cca 830,00 m2)
v k. ú. Lhota u Trutnova panu Petru Kaufmannovi za kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-5/1
p. p. 2503, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2503 (cca 1 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Martě Nývltové za kupní cenu
dle znaleckého posudku, tj. ve výši 420,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2018-6/1
p. p. 161/8 a další, k. ú. Horní Maršov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 161/8 (75,00 m2), p. p. 163/6 (2 895,00 m2), p. p. 163/7 (55,00 m2), p. p. 163/8
(998,00 m2) a p. p. 163/16 (41,00 m2) v k. ú. Horní Maršov obci Horní Maršov za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
vč. DPH.
ZM_2018-7/1
p. p. 40/4 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 40/4 (cca 132,00 m2), části p. p. 40/5 (cca 73,00 m2) jako parkovací stání
a části p. p. 40/7 (cca 9,00 m2) jako pozemek pod přístřeškem na popelnice, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Benešova 442-443 v Trutnově za kupní cenu
ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující dále uhradí kupní cenu ve výši 550,00 Kč/m2 za zatravňovací
dlažbu na p. p. 40/5. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-8/1
p. p. 821/1, p. p. 2364/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 821/1 (cca 345,00 m2) a části p. p. 2364/2 (cca 145,00 m2) v k. ú. Trutnov
spol. Správa obchodních aktiv s. r. o., za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši
650,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-9/1
p. p. 2087/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2087/1 (cca 18,00 m2) v k. ú. Trutnov Ing. Markétě Janišové za kupní cenu
ve výši 1.600,00 Kč/m2 jako manipulační pás pro údržbu oplocení. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-10/1
p. p. 1508, k. ú. Kohoutov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1508 (cca 6 166,00 m2) v k. ú. Kohoutov manž. Janu a Věře Hlavsovým za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2018-11/1
p. p. 1268/3 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
směnu části p. p. 2503 (cca 145,00 m2) a části p. p. 2289/1 (cca 85,00 m2) v k. ú. Trutnov
v majetku města Trutnova za část p. p. 1268/3 (cca 303,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku paní
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Marty Nývltové. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem
hradí smluvní strany každá z ½, náklady na vypracování geometrického plánu hradí paní
Nývltová.
ZM_2018-12/1
p. p. 312/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 312/1 (1 575,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou s manž. Tomášem a Dianou Hurdálkovými k výstavbě rodinného domu
venkovského typu v souladu s územním plánem, za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021,
 stavební plat je stanoven za část p. p. 312/1 (500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH
a za část p. p. 312/1 (1 075,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 pozemek bude užíván jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
 prodej bude realizován po dokončení obvodových zdí a střechy, a to nejpozději do
31.12.2021,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však ve výši
250,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě zániku práva stavby nemají oprávnění právo na náhradu za stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova,
 náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
ZM_2018-13/1
p. p. 4034, p. p. 4062, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
směnu části p. p. 4034 (62,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník v majetku spol. Suhox, s. r. o., za
část p. p. 4062 (cca 450,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník v majetku města Trutnova.
ZM_2018-14/1
p. p. 290/1, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení ZM 2017-201/5 nebylo realizováno z důvodu na straně žadatele.
ZM_2018-15/1
část p. p. 326/2 a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup pozemků na rekonstrukci mostu na p. p. 2828/2 v k. ú. Babí, a to části p. p. 2894/2
o výměře cca 3,00 m2 od Bc. Zdeňka Bakoče a Mgr. Gabriely Bakočové, části p. p. 319/1
o výměře cca 9,00 m2 od pana Ladislava Šedíka, části p. p. 326/2 o výměře cca 6,00 m2 od
pana Miroslava Kaše a paní Jany Kašové vše v k. ú. Babí za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2
a části p. p. 2904 o výměře cca 7,00 m2 v k. ú. Babí od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
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ZM_2018-16/1
st. p. 325 a p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup st. p. 325 (59,00 m2) a p. p. 1952/1 (10 873,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 517.700,00 Kč s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2018-17/1
Prominutí části poplatku z prodlení (Radek Šmíd)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
panu Radku Šmídovi prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 176.221,00 Kč
ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. 36 Ro 1374/2004 - 8 z titulu poplatku
z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp. 372 v ulici U Hřiště
v Trutnově 2.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2018-18/1
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 5.
ZM_2018-19/1
Rozpočet města Trutnova na rok 2018
zastupitelstvo města
projednalo
*01.01*
doručené připomínky k návrhu rozpočtu města s tím, že nedochází k změně předloženého
návrhu.
schvaluje
*02.01*
„Rozpočet města Trutnova na rok 2018“ 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.

Stránka 6 z 11

ZM_2018-20/1
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 KAROlínka v roce 2018 (nájemné, energie, voda, teplo apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z.s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2018-21/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
změnu termínu čerpání dotace č. 130/17 do 30.06.2018 a vyúčtování dotace do 30.09.2018
schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3 pro Trutnov
trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov,
*01.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567,
Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2018-22/1
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 790.100,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, tenisový
areál) v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 740.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.609.735,00 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 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 125.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2018,
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním krytého bazénu v roce 2018 (plavání MP a tělesně
postižených "REJNOCI"),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*06.01*
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 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.680,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce 2017,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2018-23/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.162.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2018 (výdaje spojené
s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových a čisticích prostředků),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2018-24/1
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov – město draka
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.500.000,00 Kč pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
11.12.2017, tj. na úhradu výdajů spojených s pořádáním dračích slavností „Už ho nesou!“
a „Sundávání draka“ v letech 2019, 2020 a 2021,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.704.000,00 Kč pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
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11.12.2017, tj. úhrada výdajů spojených s provozem Galerie Draka a mzdových výdajů
v letech 2019, 2020 a 2021,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2018-25/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 580.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 06.02.2018, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním
a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově (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 centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody
konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů apod.) v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2018-26/1
Spoluúčast na financování projektu „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
úmysl podání žádosti MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, o poskytnutí
podpory na projekt „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“
v areálu Na Lukách z dotačního titulu MŠMT pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov.
schvaluje
*02.01*
předběžně poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu „REKONSTRUKCE
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách pro MFK Trutnov,
z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze
dne 20.01.2018, a to rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Na
Lukách, Trutnov.
RŮZNÉ
ZM_2018-27/1
Galerie Draka – příspěvek na provoz v roce 2018
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 568.000,00 Kč spolku Trutnov – město draka, Železničářská 507,
541 01 Trutnov, IČ 26670003, na financování nákladů na provozování Galerie Draka
a mzdových nákladů dvou pracovníků v roce 2018.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o provozu Galerie Draka se spolkem Trutnov – město draka, Železničářská 507, 541 01 Trutnov, IČ 26670003, v předloženém znění.
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ZM_2018-28/1
Sociální služby – dotace z rozpočtu na rok 2018
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.410.000,00 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, matky s dětmi a otce s dětmi,
*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
ZM_2018-29/1
Projekt Města Trutnov a města Świdnica – Turistika – věc společná
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na projekt Turistika – věc společná, 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, to vše v souhrnné výši 4.000.000,00 Kč,
*01.03*
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem projektu Gminou Miejskou Świdnica.
ZM_2018-30/1
Kulturní cena města Trutnova za rok 2017
zastupitelstvo města
uděluje
*01.01*
Kulturní cenu města Trutnova Mgr. Zdislavě Holomíčkové za celoživotní pedagogickou činnost na Základní umělecké škole Trutnov v oblasti výtvarného umění, za pozitivní vliv na
generace žáků a úspěšný projekt „Krajina domova a její příběhy“.
ZM_2018-31/1
Sportovní cena města Trutnova za rok 2017
zastupitelstvo města
uděluje
*01.01*
sportovní ceny města Trutnova za rok 2017 dle přílohy č. 2.
ZM_2018-32/1
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
zastupitelstvo města
vydává
*01.01*
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o nočním klidu, dle předloženého návrhu.
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ZM_2018-33/1
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*01.01*
uvedené osoby přísedícími Okresního soudu v Trutnově:
Ing. František Matějka, trv. bydl. Obránců míru 264, Trutnov,
Ing. Zdeněk Navrátil, trv. bydl. Slévárenská 609, Trutnov,
Ing. Ivo Trpkovič, trv. bydl. Železničářská 484, Trutnov,
paní Lucie Vladovičová, trv. bydl. Voletiny 102, Trutnov,
paní Marie Tylová, trv. bydl. Pampelišková 511, Trutnov,
paní Věra Bejrová, trv. bydl. Náchodská 345, Trutnov,
pan Václav Hornych, trv. bydl. Náchodská 346, Trutnov,
pan Václav Maršík, trv. bydl. Náchodská 351, Trutnov,
paní Violeta Russová, trv. bydl. Křižíkova 554, Trutnov.
ZM_2018-34/1
Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše – dodatek č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 5 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Východní Krkonoše“, který umožní členům svazku zajištění role pověřence GDPR prostřednictvím svazku, dle jejich
potřeb.
ZM_2018-35/1
Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2018
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2018.
ZM_2018-36/1
Zástupci města v obchodních společnostech
zastupitelstvo města
navrhuje
*01.01*
Mgr. Tomáše Hendrycha jako zástupce města ke zvolení za člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro další funkční období,
*01.02*
Ing. Hanu Horynovou jako zástupkyni města ke zvolení za členku dozorčí rady společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro další funkční období.
ZM_2018-37/1
Určení oddávajícího
zastupitelstvo města
pověřuje
*01.01*
MgA. Kasíka k přijímání prohlášení o uzavření manželství.
Zapsala: P. Velebová
L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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