MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 9. května 2018
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 26 členů zastupitelstva města.
Omluveni: Bc. Martin Mečíř, pan Petr Ondráško, Mgr. Petr Sobotka, pan Jaroslav Špaček,
MUDr. Antonín Vajcík
Pozdní příchod: Mgr. Zdeněk Géc, PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Zastupitelstvo města je v počtu 26 zastupitelů usnášeníschopné.
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné zastupitele, úředníky, zástupce tisku.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním (zastupitelé však mohou hlasovat).
Návrhový výbor
1. MUDr. Jiří Řehůřek
2. MUDr. Silvie Šidáková
3. Ing. Marek Šváb

Hlasování: 25 – 0 – 1
Hlasování: 25 – 0 – 1
Hlasování: 26 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Pavel Káňa, paní Iva Řezníčková
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2017
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2017
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2017
3a) Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1
3b) VAK Trutnov a.s. – upsání akcií a peněžitý vklad do společnosti
4. Majetek města
5. Dotace
6. Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2017
7. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2018
8. Navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření veřejnoprávních smluv na výkon činností
Městské policie Trutnov
9. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
10. Zrušení zájmového sdružení právnických osob s názvem „Čisté teplo – Krkonoše“
11. Založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní
péče v nemocnici v Trutnově
12. Různé
13. Závěr
Návrhy k programu nebyly.

Hlasování: 26 – 0 – 0 – program schválen

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o výsledcích jednání Komise pro strategický rozvoj města, které proběhlo dne 15.03.2018. Zápis z tohoto jednání byl zastupitelům zaslán s písemnými materiály. Součástí předkládaného bodu je též zpráva o plnění investičních akcí. Místostarosta města Mgr. Hendrych informoval zastupitele, že další zasedání komise je naplánováno na září
t. r. Bude spojeno s otevřením nové provozovny společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s.,
v Trutnově. Mgr. Adamec doplnil, že v září dojde k postupnému uvádění ekologických autobusů do
provozu MHD.
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: 25.06.2018
Hlasování: 26 – 0 – 0

Mgr. Adamec přivítal plk. Mgr. Pavla Škanderu, plk. Mgr. Martina Lelku a Mgr. Radka Svobodu.
Dále informoval o změně prezentací výročních zpráv (z pracovních důvodů plk. Mgr. Škandery
budou zastupitelé seznámeni nejprve s výroční zprávou Policie ČR Trutnov).
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2017
plk. Mgr. Pavel Škandera, vedoucí Územního obvodu Trutnov
V úvodu svého vystoupení uvedl, že v loňském roce došlo k poklesu kriminality na Územním obvodu Trutnov (viz údaje v předložené písemné zprávě).
Dále klesl počet trestných činů, zvýšila se o 3,5 % jejich objasněnost. Dále krátce zhodnotil vývoj
trestných činů také v rámci Královéhradeckého kraje a seznámil zastupitele se skladbou trestné
činnosti v roce 2017. Věnoval se také problematice trestné činnosti v oblasti omamných a psychotropních látek. Poté se věnoval rozboru vybraných trestných činů, které často páchají polští pachatelé (město Trutnov je často pouze tranzitním místem při krádeži vozidel). Následně se věnoval
dopravě a personální situaci na Územním obvodu Trutnov. Od roku 2018 došlo ke změnám podmínek nástupu k Policii České republiky. Probíhá výpomoc ve Středních Čechách a v Praze. Ocenil spolupráci s Městskou policí Trutnov.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazoval, jak mají občané postupovat, když potkají v lese motorkáře.
plk. Mgr. Škandera, uvedl, že o těchto aktivitách policisté vědí. Řešení je velmi organizačně i personálně náročné. Je velmi složité tuto odhalit činnost, vzhledem k tomu, že motocykly často nemají
registrační značku, identifikace pachatelů je velmi složitá. Policie pracuje s operativními informacemi. V závěru konstatoval, že se jedná o problém nejen v Královéhradeckém kraji.
Mgr. Adamec doplnil, že některé skupiny motorkářů jsou dobře organizovány. Touto činností dochází k devastaci lesních cest. Dle jeho názoru, by řešením nebylo vybudování trasy pro motorkáře.
Ing. Jiránek, se dotazuje, proč např. došlo ke zvýšení trestné činnosti v okrese Náchod.
plk. Mgr. Škandera se domnívá, že se jedná se o určitý výkyv. Bohužel nezná bližší informace.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
v 16:30 h přišel PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2017
plk. Mgr. Martin Lelka, ředitel HZS Trutnov
Mgr. Lelka pohovořil o aktivitách jednotky v Trutnově (viz informace v písemné zprávě). V oblasti
prevence jsou činnosti omezovány kapacitou. V kontrolní činnost se hasiči věnovali tematickým
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kontrolám vybraných kulturních památek a ubytovacích zařízení. V oblasti ochrany obyvatelstva
probíhala kontrola provozuschopného stavu jednotného systému varování o možném ohrožení
obyvatelstva. Dále se věnoval oblasti zásahové činnosti, došlo k poklesu počtu požárů a popsal
spolupráci s JSDH Trutnov, Horní Staré Město. Poděkoval městu Trutnovu za finanční pomoc na
zabezpečení provozu.
Mgr. Adamec následně ještě doplnil, že se začne stavět nová hasičská zbrojnice pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě.
v 16:35 přišel Mgr. Géc
Zahájena rozprava
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazoval, zda hasiči při hledání pohřešovaných osob spolupracují
s kynology. Dále se zajímal o statistický počet pohřešovaných osob.
Mgr. Lelka uvedl, že tato činnosti je v gesci Policie České republiky a přesné informace nemá.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Výroční zpráva Městské policie za rok 2017
Mgr. Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov
Mgr. Svoboda uvedl, že v loňském roce došlo k navýšení počtu výcviků. Dále se věnoval
k technickému a materiálního vybavení. Došlo k nákupu 2 nových přístrojů k detekci alkoholu
v dechu a také detektor kovu, který je využíván při sběru odložených injekčních stříkaček (došlo
k nálezu 85 stříkaček, počet nálezů klesá). Dále městská policie plnila své úkoly v rámci smluvních
vztahů na území jiných obcí, nejčastěji se jednalo o měření rychlosti. Dále se věnoval popisu činnosti v okrscích v Horním Starém městě a Poříčí. Mezi největší akci v loňském roce patřil Den
s městskou policií v rámci 25 let založení Městské policie Trutnov. Velmi také ocenil dobrou spolupráci s Policií České republiky, poděkoval dalších složkám integrovaného záchranného systému.
Mgr. Adamec krátce zhodnotil spolupráci Městské policie Trutnov s Policií ČR. Kladně vyhodnotil
činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Horním Staré Městě.
Zahájena rozprava, žádné dotazy nebyly.
Z důvodu změny prezentujících hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Materiály schvalovány
jako celek.
ZM bere na vědomí
- výroční zprávu Policie ČR Trutnov za rok 2017,
- výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2017,
- výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2017.
Hlasování: 28 – 0 – 0
3a) Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Příjmy jsou
tvořeny převážně dotačními tituly. Největší rozpočtovou změnu představují: kompletní rekonstrukce 2 vodojemů v parku (celkové náklady cca 33 mil. Kč; tyto vodojemy zásobují cca 50 % obyvatel
města) a rekonstrukce lesní pěšiny Českou lesnickou akademií (předfinancování dotačního titulu).
Výsledek hospodaření města se očekává lepší, než se předpokládalo. Do dalších rozpočtových
změn budou moci být zahrnuty další požadavky.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na výdaje na str. 4, Rozpis akcí Odboru rozvoje města, oblast Kultura a dotazuje se, proč došlo ke zrušení akce Haasův palác – oprava oken. Mgr. Adamec uvedl,
že tato akce bude financována z dotačního titulu v průběhu příštího roku.
Dále se dotazuje na výdaje MEBYS Trutnov s.r.o. – výstavba bikeparku (viz str. 9) a zajímá ho
termín dokončení jeho výstavby. Dále ho zajímá, zda po dokončení výstavby bude uvedeno přilehlé psí hřiště do původního stavu. Mgr. Adamec uvedl, že stavba bude dokončena cca v červnu
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2018. Ing. Gaisler, jednatel MEBYS Trutnov, s.r.o., dodal, že po ukončení výstavby bikeparku bude
psí hřiště uvedeno do původního stavu.
V závěru Ing. Andrle, Ph.D., upozornil, že údaje v prvním řádku tabulky na str. 10 nejsou dobře
čitelné.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: 21 – 0 – 7
3b) VAK Trutnov a.s. – upsání akcií a peněžitý vklad do společnosti – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, jaký bude majetkový podíl města ve společnosti Vodovody a kanalizaci, a. s. Mgr. Adamec uvedl, že po upsání akcií bude město Trutnov mít 48,70% podíl v této
společnosti.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
- 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,
- 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,
- smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., ve znění dle předloženého návrhu.
Hlasování: 28 – 0 – 0
4. Majetek města – Mgr. Hendrych
POZEMKY
Mat. 4b1 – 10 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné hlasování o bodu 5.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodech 1-4, 6-10 (materiály schvalovány jako celek)
p. p. 1002, k. ú. Dolní Staré Buky
ZM schvaluje
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.
p. p. 106/1, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
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.
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p. p. 1930/36, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
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.
p. p. 2843 a další, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
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.
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
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.
p. p. 159/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
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.
p. p. 1152, p. p. 1143, k. ú. Zlatá Olešnice
ZM schvaluje
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.
p. p. 39/3, k ú. Dolní Staré Město
ZM schvaluje
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.
ZM souhlasí
s prominutím stavebního platu ve výši 10.925,00 Kč.
st. p. 1626, p. p. 84/3, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
- 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,
- 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.
Hlasování o bodech 1-4, 6-10: 28 – 0 – 0
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Zahájena samostatná rozprava a hlasování o bodu 5
Ing. Andrle, Ph.D., oznámil, že u tohoto bodu je ve střetu zájmů a nebude o něm hlasovat.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
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.
Hlasování o bodu 5: 27 – 0 – 1
Mat. 4b2 – 4 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné hlasování o bodu 3.
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o bodech 1, 2 a 4 (materiály schvalovány jako celek)
p. p. 147/33, k. ú. Oblanov
ZM schvaluje
- 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,
- 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.
p. p. 1496/21, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
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.
p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
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.
Hlasování o bodech 1, 2 a 4: 28 – 0 – 0
Samostatná diskuse a hlasování o bodu 3
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, jaký je předmět ochrany na pozemku, na kterém se nachází lokální
biocentrum (viz vyjádření oddělení územního plánování uvedené v důvodové zprávě písemného
materiálu).
biokoridor má
Mgr. Adamec uvedl, že dotaz chápe. Existence biokoridoru však není vázána na vlastnictví města.
Přes prodej pozemku biokoridor zůstane zachován. Prodejem dotčeného pozemku dojde
k narovnání majetkoprávních vztahů.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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p. p. 38/3, st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
ZM schvaluje
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.
Hlasování o bodu 3: 24 – 3 – 1
Mat. 4b3 – 1 bod
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl podrobnosti k předkládanému materiálu. Výstavba bytového domu je započata, byty jsou již nabízeny k prodeji. Prioritou bude dokončit výstavbu bytového domu.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Prominutí smluvní pokuty
ZM souhlasí
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.
Hlasování: 21 – 7 – 0
Mat. 4b4 – 2 body
Písemné materiály.
Mgr. Hendrych požádal zastupitele o opravu tiskové chyby v návrhu na usnesení v bodě 1: chyba
u výměry pozemku: správná výměra je 2 545,00 m2.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D. žádá o samostatném hlasování bodu 1. Další dotazy nebyly.
Samostatná rozprava a hlasování o bodu 2
Zahájena rozprava, do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
p. p. 487/7, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
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.
Hlasování o bodu 2: 28 – 0 – 0
Samostatná rozprava a hlasování o upraveném bodu 1
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na cenu pro výkup pozemků. Nezdá se mu vhodné schvalovat prodej, pokud není známá cena. Dle jeho názoru se nejedná o standardní postup.
Ing. Hojný, vedoucí Odboru majetku města, doplnil, že tento postup je možný. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku v okamžiku, kdy bude město mít zájem o výkup.
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
p. p. 2299/2, k. ú. Trutnov a st. p. 120, k. ú. Starý Rokytník
ZM schvaluje
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.
ZM neschvaluje
výkup st. p. 120 v k. ú. Starý Rokytník od společnosti EML Investments s.r.o.
Hlasování o upraveném bodu 1: 25 – 1 – 2
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Mat. 4b5 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov – zástavní právo
ZM souhlasí
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.
ZM schvaluje
podepsání dokumentu „Souhlas se zřízením zástavního práva“ dle přílohy.
Hlasování: 27 – 0 – 1
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 401 – Vyřazení neupotřebitelných předmětu
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 28 – 0 – 0

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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.),
- veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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),
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údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů na energie (voda, elektřina)
v roce 2018,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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.),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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.),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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.),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
zveřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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",
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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",
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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),
- veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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.),
- 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 3. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2018,
- veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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
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– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na sportovních
soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti a pořízením materiálu v roce 2018,
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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",
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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.),
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 roce 2018 (výdaje spojené s přípravou hráček na soutěže, doprava, ubytování, pořízení výstroje a sportovních pomůcek, posilovny apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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),
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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",
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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- 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
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní
škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2018,
- veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 27 – 0 – 1
5b) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM neschvaluje
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.
Hlasování: 26 – 1 – 1
5c) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se pozastavuje nad výší případné dotace. Ve srovnání s jinými finančními příspěvky se mu tato částka zdá příliš vysoká, navíc v předchozím roce dotace nebyla žadateli poskytnuta (viz důvodová zpráva písemného materiálu).
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o tradiční akci, která je spojená s prezentací města. Současně se
jedná o podporu aktivit obyvatel městské části Poříčí.
Ing. Horynová doplnila, že setkání obcí s názvem Poříčí se koná jednou za 2 roky.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
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ZM schvaluje
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí, Trutnov,
dle předloženého znění.
Hlasování: 28 – 0 – 0
5d) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – BoGi, z.s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM neschvaluje
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.
Hlasování: 27 – 0 – 1
5e) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
- 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.),
- veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
- 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 poskyto-
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vání registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2018,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, TrutnovPoříčí, dle předloženého vzoru,
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),
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 28 – 0 – 0

5f) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 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 12. ročníku pěvecké
soutěže "ČESKO ZPÍVÁ" 2018,
- veřejnoprávní smlouvu pro TŠ Bonifác, z.s., IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33 Rtyně
v Podkrkonoší, dle předloženého vzoru,
- 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,
- veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, 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 V. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2018,
- 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 20. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2018",
- veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
- 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 hendikepovaStránka 15 z 18

né, tradiční akce v muzeu, výdaje spojené s provozem a propagací muzea (letáky, info panely,
cedule apod.) v roce 2018,
- veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, 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 hry venku v zimě, opravy nástrojů apod., v roce 2018,
- veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu – KRAKONOŠKA, IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 27 – 0 – 0 (1)
6. Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2017 – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazuje, zda všichni příjemci půjček ze SFRB své závazky splácí včas a zda
nejsou případně nějaké problémy. Mgr. Adamec uvedl, že žádné problémy s příjemci půjček město
nemá.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 – 25.000.000,00 Kč (smlouva o úvěru č. 231/396-10).
Hlasování: 28 – 0 – 0

7. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MKČR a města v r. 2018 – Ing. Horynová
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2018, obojí dle předloženého návrhu.
ZM pověřuje
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.
Hlasování: 28 – 0 – 0
8. Navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření veřejnoprávních smluv na výkon činností
Městské policie Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM souhlasí
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.
Hlasování: 28 – 0 – 0
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9. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2017.
Hlasování: 28 – 0 – 0
10. Zrušení zájmového sdružení právnických osob s názvem „Čisté teplo – Krkonoše“
– Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
- zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ jako členovi výboru
sdružení,
- podání návrhu na zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění,
- podání návrhu na jmenování Mgr. Denisy Pavlové likvidátorem zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění.
Hlasování: 27 – 0 – 1
11. Založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní
péče v nemocnici v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se ujišťuje, zda se jedná pouze o záměr nadační fond založit. Zajímaly by ho
případné další finanční toky do fondu (zatím nejsou z předkládaného materiálu jasné).
Na jeho dotaz reagoval Mgr. Adamec. Uvedl, že se jedná o určitý druh podpory zdravotnictví ze
strany města. Nemocnice je sice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ale zajišťuje zdravotní
péči pro obyvatele města, je také významným zaměstnavatelem. Do nadačního fondu budou moci
případně přispívat také soukromé osoby.
Paní Řezníčková navázala na předchozí diskuzi. Uvedla také několik příkladů z jiných měst, kde již
nadační fond byl založen. Doplnila, že kraj nemůže přímo řešit finanční podporu pro žáky, absolventy VOŠ a SZŠ v Trutnově.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
záměr založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní péče
v nemocnici v Trutnově dle předloženého návrhu.
Hlasování: 28 – 0 – 0
12. Různé
Mgr. Adamec informoval zastupitele o tom, že byla spuštěna mobilní aplikace pro občany „MŮJ
TRUTNOV“. Uživatelé mohou získat aktuální informace o dění ve městě, kontakty, přehled o kulturních a sportovních akcích nebo mohou využít modul „Hlášení závad“.
Dále uvedl, že obdržel dopis od pana Šnajdra, který požaduje po starostovi písemnou omluvu za
jeho vyjádření na předešlém zasedání zastupitelstva města při projednávání zaslaných připomínek
pana Šnajdra k návrhu rozpočtu města na rok 2018. Jednalo se o vyjádření názoru pana starosty,
za který se nemá důvod omlouvat. Dle jeho názoru se jedná pouze o nepochopení. Je škoda, že
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se pan Šnajdr zasedání zastupitelstva osobně nezúčastnil. Panu Šnajdrovi byla odeslána písemná
odpověď.
Dále starosta uvedl, že na městský úřad byla doručena Petice o sběru bioodpadu. V současné
době se jedná o placenou službu, kterou zajišťují Technické služby Trutnov, s.r.o. Současně uvedl,
že budou připravovány další kroky, aby co nejvíce občanů mohlo třídit bioodpad. Upozornil, že
bude nutné hledat finanční prostředky na zajištění takovéto služby. Během posledních 10 let nedošlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ve městě. Výše 480,00 Kč/osoba/rok patří ve
srovnání s dalšími městy k těm nižším. Náklady na svoz a likvidaci biodpadu by byly patrně zahrnuty do poplatku za svoz odpadu. Došlo by pravděpodobně ke zvýšení tohoto poplatku o cca 10 %
od 01.01.2019. Bude nutné také vyřešit, jak bude realizováno třídění na sídlištích.
Poděkoval spolku Trutnov – město draka a všem aktivistům, kteří se podíleli na zajištění programu
13. dračích slavností – Už ho nesou! aneb Spěchejte na hodokvas, které se konaly ve dnech
04.-05.05.2018.
Dále seznámil zastupitele s kampaní „Trutnov – skvělé místo pro život a práci“, kterou se rozhodlo
uspořádat město Trutnov společně s osmi trutnovskými společnostmi zaměřenými na elektrotechnický průmysl ku příležitosti 25. výročí, kdy se město Trutnov stalo městem elektroprůmyslu.
V rámci této kampaně je připravena celá řada akcí.
Ing. Přívratský ještě doplnil, že se jedná o výsledek spolupráce města s elektrotechnickými firmami. Na webových stránkách města je uložen banner informující o jednotlivých akcích. Dále uvedl,
že elektrotechnické společnosti patří k významným zaměstnavatelům ve městě. Velmi ocenil spolupráci s městem při zajištění společných akcí (koncert, konference). Jednotlivé společnosti také
připravují individuální akce.
Dotazy zastupitelů
Ing. Jiránek
V souvislosti s předchozí diskuzí o kampani „Trutnov – skvělé místo pro život a práci“ ocenil vznik
propagačního videa. Má na něj velmi dobré reakce.
Požádal zastupitele, zda by si mohli stáhnout mobilní aplikaci „ MŮJ TRUTNOV“ a požádal je
o sdělení zpětné vazby. Doufá, že do budoucna bude tato aplikace rozšířena o novou funkci – propojení s ostatními obcemi. Zpětnou vazbu lze zasílat Mgr. Dědkové, tiskové mluvčí nebo Ing. Jiránkovi.
13. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 25.06.2018. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:59.

Zapsala: P. Velebová

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

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Káňa

Iva Řezníčková
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