MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2018
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 30 členů zastupitelstva města.
Omluven: Mgr. Petr Skokan, p. Milan Kout
v době zahájení nepřítomna Mgr. Ivana Duffová (pozdější příchod)
1.
Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti.
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.
Návrhový výbor
1. Ing. Jiří Andrle, Ph.D.
2. Mgr. Petr Horčička
3. p. Jaroslav Špaček

Hlasování: 29 – 0 – 1
Hlasování: 29 – 0 – 1
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
v 16:03 přišla Mgr. Duffová

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Zdeněk Géc, p. Michal Šubrt
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
3a) Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3
3b) Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o.
3c) Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova
4. Majetek města
5. Dotace
5a Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
5b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
5c Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.
5d Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
6. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
7. Mikroprojekt měst Trutnov a Świdnica – Folklor bez hranic
8. Stimulace veřejnosti ke sportu
9. Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše
10. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města
11. Záměr úpravy systému nakládání s komunálním odpadem – rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu
12. Různé
13. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje z programu dnešního zasedání stáhnout po dohodě na poradě vedení materiál 4o2 – Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení
v majetku města Trutnov. Domnívá se, že tuto věc by mělo řešit již nové zastupitelstvo.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Hlasování o stažení bodu M4o2 z dnešního zasedání zastupitelstva
Hlasování o stažení materiálu M4o2: 31 – 0 – 0 – návrh schválen

Hlasování o upraveném programu (tj. bez bodu M4o2)
Hlasování o upraveném programu: 31 – 0 – 0 – program schválen

2.

Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel

Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o plnění usnesení zastupitelstva města. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace na aktualizaci strategického plánu, který bude financován ze získané dotace. Do konce tohoto roku se předpokládá jednání Komise pro strategický rozvoj města Trutnova, kde by mj. měl být schválen harmonogram aktualizace.
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: 17.12.2018
Hlasování: 27 – 0 – 3

3a)

Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3 – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Došlo k úpravě
příjmů a výdajů z rozpočtu města dle skutečnosti. Díky růstu ekonomiky v ČR se také zvyšují příjmy města z rozpočtového určení dani. Očekává se dobrý výsledek hospodaření. Dále podrobněji
vysvětlil položku Další příjmy u Odboru Kancelář MěÚ ve výši 90.000,00 Kč (viz str. 2).
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 22 – 0 – 8 (1)

Ing. Přívratský upozornil na problémy s hlasovacím zařízením. Předchozí hlasování nepožaduje
opakovat.

3b)

Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o. – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 6.000.000,00 Kč společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, na účel určený žadatelem v žádosti,
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 smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, ve znění dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0

3c)

Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 a Turistické informační centrum Trutnov ve
výši dle předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0

4.

Majetek města – Mgr. Hendrych

POZEMKY
Mat. 4b1 – 11 bodů
Písemné materiály.
Mgr. Hendrych požádal o stažení bodu 3 z programu zasedání zastupitelstva města vzhledem
k tomu, že žadatelé odstoupili od své žádosti o prodej pozemku.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o upraveném materiálu (bez bodu 3), materiály schvalovány jako celek.
p. p. 1369, k. ú. Voletiny
ZM schvaluje
prodej p. p. 1369 (597,00 m2) v k. ú. Voletiny Ing. Martinu Müllerovi za kupní cenu ve výši
22,00 Kč/m2 k zajištění přístupu na vlastní pozemky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
st. p. 899, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
prodej st. p. 899 (21,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova paní Monice Pilařové za kupní cenu ve výši
200,00 Kč/m2 jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 284/12, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
prodej p. p. 284/12 (19,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu Jakubu Šlégrovi za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 jako manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 273/245, p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 273/245 (cca 7,00 m2) a části p. p. 273/243 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
MVDr. Stanislavu a Ing. Mileně Novotným za kupní cenu ve výši za 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 394/3, k. ú. Volanov
ZM schvaluje
prodej p. p. 394/3 (65,00 m2) v k. ú. Volanov panu Ondřeji Davidíkovi 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. 2097/2, p. p. 2097/5, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej p. p. 2097/2 (4 640,00 m2) a p. p. 2097/5 (320,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Continental
Automotive Czech Republic s. r. o., za kupní cenu ve výši 1.000,00 Kč/m2 k vybudování parkoviště. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1732, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
prodej části p. p. 1732 (cca 150,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. B.D.H. KOVO s. r. o., za cenu dle odhadu tržní hodnoty nemovitosti ve výši 250,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
nové umístění trafostanice na části p. p. 2471/7 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov.
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
prodej části p. p. 602/94 (cca 112,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků bytových jednotek,
Kpt. Jaroše 339, Trutnov-Dolní Předměstí, 541 01, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako okapové a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1228/5, p. p. 1228/4, k. ú. Libeč
ZM schvaluje
prodej p. p. 1228/5 (253,00 m2) a p. p. 1228/4 (93,00 m2) v k. ú. Libeč manž. Haně a Janu Stehlíkovým za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: 30 – 0 – 1
Mat. 4b2 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 722/6, p. p. 722/29, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
směnu části p. p. 722/6 (24,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova za p. p. 722/29
(24,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku manž. Evy a Petra Ryzákových. Náklady spojené se směnou
hradí žadatelé.
p. p. 882/1, k. ú. Lhota u Trutnova
ZM schvaluje
výkup části p. p. 882/1 (cca 375,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova od České republiky – Lesů České
republiky, s.p., za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1268/3, p. p. 2289/1, k. ú. Trutnov
ZM schvaluje
směnu části p. p. 1268/3 (159,00 m2) ve vlastnictví paní Marty Nývltové za část p. p. 2289/1
(103,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
ZM bere na vědomí,
že usnesení ZM 2018-5/1 a ZM 2018-11/1 nebyla realizována z důvodu na straně žadatele.
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p. p. 175/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
ZM neschvaluje
prodej p. p. 175/2 (228,00 m2), p. p. 178/2 (332,00 m2) a p. p. 166 (159,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu Luboši Štefáčkovi.
p. p. 617/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
výkup části p. p. 617/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od pana Josefa Matějky za kupní
cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
p. p. 617/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
výkup části p. p. 617/3 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku Bc. Jana Kuťáka za kupní
cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
p. p. 855/1, k. ú. Trutnov
ZM neschvaluje
prodej p. p. 855/1 (569,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Zbyňku Volšíkovi.
p. p. 617/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
ZM schvaluje
výkup části p. p. 617/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od paní Lenky Foukalové za kupní
cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4b3 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 1337/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
ZM schvaluje
bezúplatný převod p. p. 1337/3 (127,00 m2), p. p. 1335/5 (225,00 m2) a části p. p. 1335/3 (cca
45,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový
úřad do majetku města Trutnova s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Dohoda o změně hranic obcí
ZM schvaluje
uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi městem Úpice a městem Trutnovem dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 444/4 a další, k. ú. Dolní Staré Město
ZM schvaluje
bezúplatný převod p. p. 444/4 (784,00 m2), p. p. 419 (1 171,00 m2) a části p. p. 418 (cca
630,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový
úřad do majetku města Trutnova s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování: 31 – 0 – 0

Stránka 5 z 12

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Dlouhá čp. 646 (odepsání nevymahatelné pohledávky – Štěpán Stašák)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
zánik pohledávky ve výši 20.745,00 Kč za byt Dlouhá čp. 646 po panu Štěpánu Stašákovi.
ZM schvaluje
odepsání pohledávky ve výši 20.745,00 Kč za byt Dlouhá čp. 646 po panu Štěpánu Stašákovi.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4c2 – Na Vrchu čp. 152 (odepsání nevymahatelných pohledávek – Valerie Tykalová)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001),
 ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000),
 ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00 Kč náklady řízení (Ro
1600/2000),
 ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004),
za byt Na Vrchu čp. 152 po paní Valerii Tykalové.
ZM schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001),
 ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000),
 ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00 Kč náklady řízení
(Ro 1600/2000),
 ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004),
za byt Na Vrchu čp. 152 po paní Valerii Tykalové.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4c3 – Palackého čp. 201 (prominutí ½ poplatku z prodlení – Helena Žerovnická)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 175.653,00 Kč za paní Helenou Žerovnickou ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. Ro 1143/1999 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě čp. 201 v ulici Palackého v Trutnově.
Hlasování: 31 – 0 – 0
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
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: 31 – 0 – 0
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5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a)

Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu "Trutnovský varhanní
festival" v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem Mánesova 256, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu "Trutnovský advent"
v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mgr. Martina Matysku, dipl. um., bytem Mánesova 256, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 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 propagací Tkalcovského muzea v rámci městského informačního a orientačního systému v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 0
5b)

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s přelajnováním atletického stadionu v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 05.09.2018
– částečná úhrada výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka-Babí v sezóně 2018/2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 14.200,00 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 účastí hráčky softbalu Terezy Klempířové na
ME v Trnavě a účastí hráčky softbalu Marie Jany Binkové na evropském kvalifikačním turnaji
Senior League Softball v Bredě v roce 2018 (cestovné, ubytování, oblečení apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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5c)

Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.

Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí investiční dotace ve výši 110.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 31.05.2018, tj. na úhradu výdajů spojených s pořízením zahradního traktoru včetně mulčovací sady pro údržbu fotbalového hřiště a okolních ploch v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101,
Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 28 – 0 – 3
5d)

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 30.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, 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 (2. část),
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra RIAPS
Trutnov (provozní výdaje, harm reduction materiál apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS
Trutnov (provozní výdaje, drobný materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na
mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov (provozní výdaje, tvůrčí materiál,
vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov (provozní výdaje, obnova a dovybavení prostor apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
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 veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 0

6.

Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu – Ing. Horynová

Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 poskytnutí dotace na technickou a dopravní infrastrukturu ve výši 50.000,00 Kč panu Petru Tietzovi, Havlovice 156, 542 32 Úpice,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Petrem Tietzem, Havlovice 156, 542 32 Úpice,
v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 0
7.

Mikroprojekt měst Trutnov a Świdnica – Folklor bez hranic – Ing. Horynová

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
ZM schvaluje
 podání žádosti o dotaci na mikroprojekt Folklor bez hranic, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“,
s městem Trutnovem jako Vedoucím partnerem projektu,
 vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně
nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
565.000,00 Kč,
 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem projektu
Gmina Miasto Świdnica.
Hlasování: 25 – 0 – 6

8.

Stimulace veřejnosti ke sportu – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke
sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na
sezónu 2018/2019, dle předloženého znění.
Hlasování: 24 – 1 – 5 (1)
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9.

Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, IČ 64201112, kterým se ke dni 25.09.2018 rozšiřuje předmět činnosti o školní jídelnu
– výdejnu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
10.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
ZM schvaluje
návrhy dodatků zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací města, u kterých se upravuje jejich příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření, tj.:
 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816,
 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488,
 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536,
 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18,
 Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov,
 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Trutnov,
 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Stacionáře mezi mosty Trutnov,
 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova pro seniory Trutnov,
 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městských jeslí Trutnov.
ZM ukládá
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská
škola, Trutnov, a to s účinností od 02.10.2018.
Termín: 02.10.2018
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
11.

Záměr úpravy systému nakládání s komunálním odpadem – rozšíření sběru biologicky
rozložitelného komunálního odpadu – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že systém nakládání s komunálním odpadem bude nutné do budoucna rozšířit. Svoz a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu by měl být součástí poplatku za
komunální odpad a tato služba bude určena všem obyvatelům města. Před zavedením bude nutné
provést kampaň, aby občané věděli, jak mají tento odpad třídit.
Paní Řezníčková vítá tuto aktivitu města. Dotazuje se, zda existuje nějaká rámcová představa
o tom, jak bude rozšíření sběru biologicky komunálního odpadu probíhat a o kolik se případně zvýší poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Mgr. Adamec uvedl, že zájem ze strany občanů stoupá a z toho důvodu bude vhodné tuto službu
zařadit do separace odpadu. Pečlivě se bude muset postupovat v případě bytových domů, kdy by
mohl nastat problém se zvýšeným výskytem hlodavců. Systém by měl být zaveden v co nejkratší
době. Ke zvýšení poplatku za svoz odpadu dojde, ale nárůst nebude vysoký. Starosta města také
připomněl, že poplatek za svoz a likvidaci odpadu se dlouhá léta nenavyšoval.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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ZM schvaluje
záměr rozšířit sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu v rámci systému nakládání
s komunálním odpadem na území města Trutnova.
ZM ukládá
Odboru životního prostředí připravit návrh úpravy obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem – rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Termín: 17.12.2018
Hlasování: 31 – 0 – 0
12.

Různé

Dotazy zastupitelů
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Dotazuje se na opravu komunikace Čsl. armády: zda oprava byla provedena v rámci záruční lhůty
a jaká byla výše nákladů na opravu. Mgr. Adamec uvedl, že opravu této komunikace bylo nutné
provést s ohledem na špatný technický stav (obecně je u všech komunikací problém s asfaltovým
povrchem) a náklady na opravu nezná. Tyto informace může poskytnout Ing. Labík, jednatel Technických služeb Trutnov, s.r.o.
Mgr. Sobotka
Na základě podnětů od občanů se dotazuje na funkčnost mobilní aplikace Můj Trutnov – např. některé návrhy na opravy zůstávají bez odpovědi. Starosta města uvedl, že tato aplikace se stále
vyvíjí, sám má někdy podobný problém. Dále Mgr. Dědková, tisková mluvčí, doplnila, že dříve se
občan dozvěděl pouze o vyřešení jím zadané závady. V průběhu využívání aplikace však došlo
k jejím úpravám. Občané získávají informaci o každé změně stavu závady (např. naplánováno,
není v kompetenci města). Doporučila, aby si občané aktualizovali mobilní aplikaci. V případě
zájmu o zpětnou vazbu mohou nově občané zadat svůj e-mail.
Ing. Andrle, Ph.D.
Na základě informací od akademického malíře Roberta Fürbachera se dotazuje, zda bylo provedeno finanční vyrovnání za 3 jeho obrazy, které jsou nyní umístěny v předsálí. Starosta města nedokáže nyní odpovědět, domníval se, že obrazy jsou městu zapůjčeny. Nejvhodnější bude osobní
jednání s panem Fürbacherem, aby se celá věc vyjasnila.
Mgr. Sobotka
Chtěl by se informovat o následující skutečnosti: Občan má od města pronajatou zahradu za svojí
provozovnou. Město nyní údajně chce, aby část pozemku dal do podnájmu pro výstavbu přístupové komunikace ke stavbě, na kterou dosud nebylo vydáno stavební povolení. Domnívá se, že město jedná protiprávně.
Mgr. Adamec doplnil, že se jedná o volné prostranství ne o zahradu. Existuje záměr v chátrajícím
vnitrobloku postavit provozovnu pro občany a opravit ho. Město se na nájemce obrátilo s dotazem,
zda by byl ochoten upravit stávající nájemní smlouvu a umožnil průchod k provozovně.
K případnému stavebnímu řízení se nemůže vyjadřovat, neboť se jedná o výkon státní správy.
Znovu zopakoval, že se jedná o umožnění průchodu.
Dále se dotazoval na vícepráce při stavbě Střediska volného času. Na jeho dotaz zodpověděl
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města. Následně starosta města doplnil, že některé chyby vyplývají z projektové dokumentace. Kvalita jejich práce pravděpodobně klesá z důvodu velké poptávky po těchto službách. Město bude uplatňovat náhradu škody na projektové kanceláři. Možná
by bylo vhodnější původní stavbu celou zbourat a postavit znovu.
Mgr. Sobotka se dále zajímal, jak se vyvíjí možnost rekonstrukce ul. Voletinská. Starosta města
uvedl, že v této lokalitě se v současné době řeší sjezd z dálnice D11. Voletinská ul. je v majetku
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Královéhradeckého kraje. V budoucnosti by tato komunikace měla být převedena do majetku města Trutnova. Jiná záležitost je ve Lhotě, kdy Královéhradecký kraj na komunikaci opravil mostek,
ale z důvodu udržitelnosti projektu, ji nelze prozatím převést do majetku města. V příštím roce by
měla být provedena alespoň oprava povrchu.
Ing. Andrle, Ph.D.
V souvislosti se jmenováním pana Romana Bély do funkce ředitele Pečovatelské služby Trutnov
se dotazuje, zda byla splněna podmínka dokončeného vysokoškolského vzdělání. Starosta uvedl,
že pokud by nebyla, nemohl by být v současné době ředitelem.
Mgr. Bc. Hásek
Touto cestou poděkoval členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova a úředníkům
jednotlivých odborů za připravenost a vstřícnost.
Mgr. Adamec poděkoval místostarostce Ing. Horynové za její dlouholetou práci pro město a předal
jí květiny.
Ing. Horynová
Poděkovala zastupitelům, úředníkům za spolupráci. Následně popřála kandidujícím hodně úspěchů v nadcházejících komunálních volbách. Připomněla, že práce zastupitele je zaměřena na rozvoj a ve prospěch města.

13.

Závěr

Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům a úředníkům za jejich práci. Zastupitelům, kteří již nekandidují, popřál hodně úspěchů v civilním životě. Zastupitelům, kteří kandidují v komunálních volbách, popřál hodně úspěchů. Přál by si, aby práce zastupitele byla vždy s jasnou vizí pro rozvoj ve
prospěch města.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:47.

Zapsala: P. Velebová

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

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Zdeněk Géc

Michal Šubrt
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