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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
[2005 – 433/6]

01.01 Urč.: Mgr. Hendrych

T: 25.06.2018

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2018-38/2
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: 25.06.2018
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POZEMKY – PRODEJ
ZM_2018-39/2
p. p. 1002, k. ú. Dolní Staré Buky
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1002 (cca 4 820,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Buky Ing. Václavu Strýhalovi,
MBA, za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
ZM_2018-40/2
p. p. 106/1, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 106/1 (cca 120,00 m2) v k. ú. Volanov manž. Milanu a Simoně Matuškovým
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-41/2
p. p. 1930/36, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 1930/36 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov pánům Květoslavu a Bohumilu Vávrovým za
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-42/2
p. p. 2843 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2843 (cca 30,00 m2), části p. p. 2744 (cca 27,00 m2), části p. p. 2743 (cca
4,00 m2) a p. p. 2848 (7,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Lnářská č. p. 597 a 598
v Trutnově za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako okapové a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-43/2
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2471/7 (cca 96,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 240 v Trutnově za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako okapové chodníčky a zázemí
u domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-44/2
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 933/14 (cca 86,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová 444-445, Trutnov 4, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako okapové
a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2018-45/2
p. p. 159/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 159/11 (cca 117,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu Pavlu Jandovi a paní
Kateřině Mičkové k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou,
nejméně však za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-46/2
p. p. 1152, p. p. 1143, k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1152 (cca 85,00 m2) a části p. p. 1143 (cca 157,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu Stanislavu Zahálkovi k rozšíření vlastních pozemků a jako pozemky pod bunkrem za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-47/2
st. p. 1626, p. p. 84/3, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej st. p. 1626 (163,00 m2) a p. p. 84/3 (1 152,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu Janu
Puschmannovi za kupní cenu ve výši 501,00 Kč/m2 + DPH. Náklady spojené s převodem
hradí kupující,
*01.02*
uzavření dohody o zrušení práva stavby ke st. p. 1626 (163,00 m2) a p. p. 84/3 (1 152,00 m2)
v k. ú. Horní Staré Město s panem Janem Puschmannem ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva k uvedeným pozemkům do katastru nemovitostí. Kupující uhradí stavební
plat za období od 01.01.2018 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva.
ZM_2018-48/2
p. p. 147/33, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 147/33 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov paní Zdeňce Janků za kupní cenu ve
výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
prodej části p. p. 147/33 (cca 30,00 m2) v k. ú. Oblanov manž. Radovanu a Jaroslavě Krieglerovým za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2018-49/2
p. p. 1496/21, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1496/21 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Jiřímu a Marcele Škodovým za
kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m2 jako pozemek pod částí garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2018-50/2
p. p. 38/3, st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 38/3 (297,00 m2) a st. p. 69 (26,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova paní Zuzaně
Nenadálové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2 jako
pozemek pod vodní elektrárnou a manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
ZM_2018-51/2
p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2633/10 (stávající parkovací stání – cca 122,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Michnova č. p. 804, 805, 806, Trutnov, za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2.
POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2018-52/2
p. p. 39/3, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní č. 015 058 k p. p. 39/3
(2 167,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město s manž. Michalem a Andreou Burešovými dohodou
k 31.05.2018.
souhlasí
*02.01*
s prominutím stavebního platu ve výši 10.925,00 Kč.
ZM_2018-53/2
p. p. 2299/2, k. ú. Trutnov a st. p. 120, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup p. p. 2299/2 (2 545,00 m2) v k. ú. Trutnov od společnosti EML Investments s.r.o., za
kupní cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
neschvaluje
*02.01*
výkup st. p. 120 v k. ú. Starý Rokytník od společnosti EML Investments s.r.o.
ZM_2018-54/2
p. p. 487/7, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
výkup p. p. 487/7 (743,00 m2) v k. ú. Trutnov od Zemědělského podniku Razová, st. podniku
v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2018-55/2
Prominutí smluvní pokuty
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s prominutím části smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč společnosti Protivítr-invest s.r.o.
Prominutí smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč bude prominuto za podmínky, že bude do
31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury celé příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích míst pro 1. etapu a kolaudace prvního bytového domu.
ZM_2018-56/2
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov – zástavní právo
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
se zřízením zástavního práva k nemovité věci – právu stavby na pozemku p. č. 2472/1 v k. ú.
Trutnov ve prospěch zástavního věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
IČ 64948242. Zástavcem je korporace BSSHOP s.r.o., IČ 27527255.
schvaluje
*02.01*
podepsání dokumentu „Souhlas se zřízením zástavního práva“ dle přílohy.
ZM_2018-57/2
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého
návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2018-58/2
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1.
ZM_2018-59/2
VAK Trutnov a.s. – upsání akcií a peněžitý vklad do společnosti
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
provedení peněžitého vkladu města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s., se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60108711, ve
výši 10.000.000,00 Kč,
*01.02*
upsání 10.000 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., podle usnesení
představenstva této společnosti ze dne 08.03.2018 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz v celkové výši 10.000.000,00 Kč bude splacen peněžitým vkladem,
*01.03*
smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., ve znění dle
předloženého návrhu.
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ZM_2018-60/2
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 263.800,00 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 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 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 apod., v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 38.500,00 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 sportovních zařízení v roce 2018 (tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škole, Trutnov, V Domcích 388, apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 109.200,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, 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) a závlahového systému (servis, náhradní díly), údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů na energie
(voda, elektřina) v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 26.800,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením vybavení (míče,
dresy, lajnovací barva, lékárna), startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, přestupy a činností klubu v roce 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.190,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště s umělou trávou
od MFK Trutnov v roce 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 43.260,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba
sportovišť – úhrada výdajů spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova v roce 2018
(pohonné hmoty, elektrické energie, nátěry kovových konstrukcí, oprava oplocení, opravy
a údržba traktoru, čištění WC, údržba vnitřních polí – antuka, písek, štěrk, doplnění ochranných sítí dětských hřišť, apod.),
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním baseballového turnaje "Stříbrný
Super pohár 2018" (výdaje na rozhodčí, tisk materiálů, ceny, úprava hřiště pro turnaj apod.)
a slowpitchového turnaje "O pohár Rytíře Truta 2018" (výdaje na rozhodčí, míče, příprava
areálu apod.),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 171.200,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, 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 v roce 2018 (startovné, doprava, ubytování a hráčské licence, odměny trenérům, vybavení apod.) a odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "dětské
dny", "ukázkové hodiny pro příměstské tábory" a pořádáním turnaje v bee-ballu 1.-4. tříd
pořádaných ve spolupráci se SVČ Trutnov v roce 2018 (zapůjčení sportovních pomůcek
a ceny do soutěže apod.),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, 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) v roce 2018,
*10.02*
zveřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 151.725,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2018
(Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
a další),
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – revize na nové loděnici v roce 2018,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 145.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2018
– "Velká cena města Trutnova v plavání", "Krkonošská 70", "Mezinárodní závod v alpském
lyžování", "Velká cena města Trutnova v basketbalu", "Trutnovský triatlon",
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.471.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců
klubu na vrcholových akcích v roce 2018,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
poskytnutí dotace ve výši 862.400,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2018,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 189.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovní haly
Základní školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen pro rok 2018,
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*18.01*
poskytnutí dotace ve výši 82.653,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním sportovišť za
období 07/17-12/17 vzniklého uzavřením sportoviště NIVY,
*18.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*19.01*
poskytnutí dotace ve výši 14.726,00 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 nákladů za provoz kuželny vzniklých v 12/2017, které byly uhrazeny
v roce 2018,
*19.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*20.01*
poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 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 hřiště, volejbalového hřiště a okolní plochy, údržbou laviček a drobnými nátěry (branky, střídačky) v roce
2018,
*20.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
poskytnutí dotace ve výši 21.200,00 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 v roce
2018,
*21.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.300,00 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 tělocvičen a umělé trávy na stadionu
MFK Trutnov v roce 2018,
*22.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v 2018 – "Mezinárodní MČR",
"HIGHLANDERS NIGHT VI.", "MČR v Team GYM",
*23.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*24.01*
poskytnutí dotace ve výši 392.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, 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 2018,
*24.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*25.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí juniorských a seniorských
reprezentantů na MČR, ME, MS či světových pohárech ve sportovních oddílech (sportovní
gymnastika, silový trojboj, muay thai, krasobruslení) v roce 2018,
*25.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*26.01*
poskytnutí dotace ve výši 173.600,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2018 (Sportovní centrum
SOKOLOVNA, Posilovna "Mladé Buky", Posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní škola,
Trutnov, Komenského 399 a jiná zařízení),
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*26.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*27.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844,
Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*27.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*28.01*
poskytnutí dotace ve výši 133.000,00 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 travnatého hřiště
a údržba víceúčelového hřiště v roce 2018,
*28.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*29.01*
poskytnutí dotace ve výši 47.300,00 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 2018 (doprava na utkání, nákup sportovního vybavení apod.),
*29.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*30.01*
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 3. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2018,
*30.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*31.01*
poskytnutí dotace ve výši 143.800,00 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, pořádáním závodů, účastí na
sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti a pořízením materiálu v roce 2018,
*31.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*32.01*
poskytnutí dotace ve výši 64.400,00 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 2018 a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 26. ročníku republikového závodu ve sportovním lezení mládeže "Čertova stěna 2018",
*32.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*33.01*
poskytnutí dotace ve výši 73.800,00 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 klubu (oddíl softballu, rekreačních sportů, nohejbalu a tenisu) v roce 2018 (cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovního náčiní apod.),
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*33.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*34.01*
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 roce 2018 (výdaje spojené s přípravou hráček na soutěže, doprava, ubytování, pořízení výstroje a sportovních pomůcek, posilovny apod.),
*34.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*35.01*
poskytnutí dotace ve výši 28.000,00 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 sportovních zařízení v roce 2018
(Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, posilovna SK Horská Trutnov, z.s. a jiná zařízení),
*35.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*36.01*
poskytnutí dotace ve výši 256.400,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hokejových turnajů v roce 2018 (dva jednodenní
turnaje pro nejmenší hráče apod.) a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, přípravou a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce 2018,
*36.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*37.01*
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s účastí dětí na zahraničním hokejovém turnaji v Ruské federaci
v roce 2018,
*37.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*38.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním sportovní akce "Velká cena města Trutnova 2018",
*38.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*39.01*
poskytnutí dotace ve výši 106.800,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*39.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*40.01*
poskytnutí dotace ve výši 26.530,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
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úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2018,
*40.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*41.01*
poskytnutí dotace ve výši 144.400,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada
výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, školní turnaje) v roce 2018
a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených
s činností klubu v roce 2018,
*41.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*42.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.768,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, 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, v roce 2018,
*42.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*43.01*
poskytnutí dotace ve výši 47.200,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených činností klubu, s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk a pořádání soutěží (16. ročník Trutnov Open, reprezentace Trutnova a ČR v zahraničí, letní soustředění, výukové semináře apod.) v roce 2018,
*43.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2018-61/2
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Nobilis Vitae, z.ú., IČ 04777484, Okružní 442,
542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním cyklistického závodu pro handicapované sportovce
"Hajnická 12" a nákupem potřebného vybavení pro handicapované sportovce v roce 2018,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM_2018-62/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na setkání obcí s názvem Poříčí
– "SRAZ OBCÍ POŘÍČÍ" v roce 2018 konaný v Královském Poříčí u Sokolova,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, dle předloženého znění.
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ZM_2018-63/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – BoGi, z.s.
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 53.000,00 Kč pro BoGi, z.s., IČ 26558378, Bratří Čapků 341, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 9. ročníku letních příměstských táborů s angličtinou
a sportem v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM_2018-64/2
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, 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 2018 (mzdové náklady apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů na provoz potravinového
a humanitárního skladu pro lidi v nouzi v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem
Centra dobrovolníků (elektřina, papírenské potřeby, telefon, pohonné hmoty, nákup ochranných pomůcek, propagace dobrovolnictví, tvorba letáků, tisk metodiky, apod.) a částečná
úhrada výdajů na mzdy koordinátora dobrovolníků v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s nákupem nových zdravotních pomůcek do stávající půjčovny pro občany města Trutnova a úhrada výdajů na pronájem skladových prostor v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
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*06.01*
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. 3.1. Dotace
na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se
zajištěním aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2018 (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),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 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 s vedením videokroniky klubu v roce 2018,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2018-65/2
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
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
12. ročníku pěvecké soutěže "ČESKO ZPÍVÁ" 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TŠ Bonifác, z.s., IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33
Rtyně v Podkrkonoší, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou mládež a obyvatele (Přehlídka tanečních skupin reprezentujících Trutnov na soutěžích v ČR, 17. ročník Trutnovské Taneční Akademie, Vánoční přehlídka 2018 a Výuka tanců
pro senior klub) v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
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 V. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
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 20. ročníku mezinárodního
festivalu "JAZZINEC 2018",
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s prezentací tradičních řemesel Trutnovska pro
veřejnost i v zahraničí, jejich výuka, realizace vzdělávacích programů a seminářů pro hendikepované, tradiční akce v muzeu, výdaje spojené s provozem a propagací muzea (letáky,
info panely, cedule apod.) v roce 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*06.01*
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 hry venku v zimě, opravy nástrojů apod., v roce
2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu – KRAKONOŠKA, IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ
ZM_2018-66/2
Výroční zprávy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Trutnov, Městské policie
Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
výroční zprávu Policie ČR Trutnov za rok 2017,
*01.02*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2017,
*01.03*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2017.
ZM_2018-67/2
Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2017
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 – 25.000.000,00 Kč
(smlouva o úvěru č. 231/396-10).
ZM_2018-68/2
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MKČR a města v r. 2018
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2018, obojí dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu města
dle předloženého návrhu.
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ZM_2018-69/2
Navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské policie Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
s městy Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř, Svoboda nad Úpou
a Úpice, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Chotěvice, Malá Úpa, Velké
Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice,
Staré Buky a Suchovršice dle předloženého návrhu.
ZM_2018-70/2
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2017.
ZM_2018-71/2
Zrušení zájmového sdružení právnických osob s názvem „Čisté teplo – Krkonoše“
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ jako členovi výboru
sdružení,
*01.02*
podání návrhu na zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“
Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění,
*01.03*
podání návrhu na jmenování Mgr. Denisy Pavlové likvidátorem zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění.
ZM_2018-72/2
Založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní
péče v nemocnici v Trutnově
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
záměr založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní péče v nemocnici v Trutnově 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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