MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 4. března 2019
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 31 členů zastupitelstva města.
Omluveni: Ing. Zdeněk Jaďuď, Mgr. Ivana Tezcan
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti, tisku.
Starosta města dále konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva ověřen. Nebyly vzneseny námitky, považuje se za
schválený.
Návrhový výbor
1. Ing. Václav Javůrek
2. MgA. Libor Kasík
3. Ing. Tomáš Voborník

Hlasování: 31 – 0 – 0
Hlasování: 31 – 0 – 0
Hlasování: 30 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Petr Horčička, PhDr. JUDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Mgr. Ivan Adamec přivítal pana Ivana Krauseho, náměstka starosty Krajského sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje. Pan Krause velmi ocenil podporu hasičů ze strany města. Starostovi
předal záslužnou medaili jako ocenění za dlouhodobou a aktivní spolupráci s Krajským sdružením
hasičů Královéhradeckého kraje.
Program
1.
2.
3a)
3b)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 6
Rozpočet města na rok 2019
Majetek města
Dotace
Určení zastupitele pro proces pořizování územně plánovací dokumentace "Změny
č. 2 územního plánu Trutnov"
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
Most k životu Trutnov – příspěvková organizace města
Sociální služby – dotace z rozpočtu na rok 2019
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
Obecně závazná vyhláška města Trutnova o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Trutnova
Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2019
Různé
Závěr

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

Návrhy k programu nebyly.
Hlasování o programu: 30 – 0 – 0 (1) – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o stavu plnění usnesení zastupitelstva města.
Součástí materiálu je také přehled plnění investičních akcí města. Mgr. Hendrych informoval, že
dne 19.03.2019 proběhne jednání Komise pro strategický rozvoj města. Na dalším zasedání zastupitelstva budou mít zastupitelé k dispozici zápis z tohoto jednání.
Zahájena rozprava. Dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
 informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
 informaci o plnění investičních akcí.
Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 29.04.2019
Hlasování: 31 – 0 – 0

3a) Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 6 – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Jedná se úpravy rozpočtu související s koncem účetního období.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský, předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova (dále jen finanční výbor), informoval zastupitele o jednání tohoto výboru. Konstatuje, že finanční výbor doporučuje rozpočtovou změnu schválit.
Ing. Fajfr, člen finančního výboru, doplnil další informace z jednání. Dále uvedl svou připomínku
k předkládanému materiálu: v rozpočtu chybí položka cca 30 mil. Kč, která je spojena s výstavbou
Střediska volného času (dále jen SVČ). Položka je uvedena v generátoru, ale není zahrnuta
v rozpočtovém opatření. Na jednání výboru bylo vysvětleno, doporučoval by tuto skutečnost uvést
také do materiálu pro zastupitele.
Mgr. Sobotka se dotazuje na výstavbu SVČ a zajímá ho, zda došlo ke zvýšení ceny.
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že v souvislosti se stavbou je nutné hradit autorský a technický dozor. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, je v rozpočtu uvedena také
rezerva, která by se čerpala v případě potřeby. Výsledná cena nepřekročí vysoutěženou cenu.
Peníze navíc potřeba tedy nebudou.
Mgr. Sobotka se ujišťuje, zda informace pochopil správně.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování: 23 – 0 – 8

Stránka 2 z 17

3b) Rozpočet města na rok 2019 – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Mgr. Adamec podal podrobné informace k předkládanému rozpočtu. Uvedl, že základem každého
rozpočtu jsou příjmy:
a) běžné příjmy z rozpočtového určení daní. Následně se detailně věnoval popisu jednotlivých daňových příjmů. Doplnil, že příjmy silně odráží vývoj ekonomické situace.
b) ostatní příjmy, které tvoří např. dotace, dividendy, dary nebo sponzoring, příjmy z pronájmu,
prodeje. Jedná se však o nahodilé příjmy. Provozní výdaje by měly odpovídat běžným příjmům, to
považuje za základní parametr každého rozpočtu města.
V minulých rozpočtech byly běžné příjmy vyšší než běžné výdaje. Město také využívá
k financování dalších zdrojů. Předkládaný rozpočet charakterizuje jako proinvestiční. Dluhová
služba města bude v roce 2019 0 %, úvěr bude splácen až v roce 2020. V předkládaném rozpočtu
je zohledněn předpokládaný ekonomický vývoj v letošním roce a měl by reagovat na možné výkyvy. Nemohou být však zahrnuty všechny předpokládané vlivy. Rozpočet byl projednán na finančním výboru. Účelové transfery jsou peníze na výkon státní správy, nelze měnit účel jejich využití
(např. sociální oblast).
Dále starosta města pohovořil o výdajích v rozpočtu v jednotlivých položkách (např. Technické
služby Trutnov s.r.o., Odbor rozvoje města, Městská policie Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, Odbor
životního prostředí). Uvedl, že ve výdajích došlo k nárůstu mzdových nákladů, cen elektrické energie. Rozpočet je dle jeho názoru zpracován podrobně.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka by u některých položek uvítal detailnější informace. Např. u výdajů Technických služeb Trutnov s.r.o. – údržba veřejné zeleně (viz str. 4) nebo dále výdaje Odboru rozvoje města
– projektová dokumentace (viz str. 5) – uvítal by seznámení s akcemi, kterých se projektové dokumentace týkají.
Mgr. Adamec doporučil obrátit se přímo na jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o. Město
zpracovává každoročně „zásobník investičních akcí“, který může v případě zájmu poskytnout zastupitelům. Plánování investičních akcí je dlouhodobou záležitostí. Veškeré investice jsou následně schvalovány v zastupitelstvu. Ve výdajích prozatím nejsou zahrnuty výdaje na rekonstrukci krytého bazénu. Dle jeho názoru není rozpočtovaná částka příliš vysoká.
v 16:44 odešel Ing. Andrle, Ph.D., v 16:47 se vrátil
v 16:46 odešla paní Vágner Dostálová, vrátila se v 16:48
Ing. Voborník se dotazuje na výdaje na celkovou rekonstrukci objektu skautů (viz str. 5). Náklady
na rekonstrukci se mu zdají příliš vysoké. Dokáže si představit, že za tuto částku by se dala postavit nová budova v jiné lokalitě (stavba je umístěna v centru města u kruhového objezdu).
Mgr. Adamec uvedl, že skauti chtějí provozovat svoji činnost v uvedeném objektu. Dům využívají
hlavně v zimním období.
Ing. Fajfr měl podobný dotaz jako Ing. Voborník. Dále se dotazuje na podrobnosti k „zásobníku
investičních akcí“. Domluvil si schůzku s Ing. Francem, vedoucím Odboru rozvoje města, aby získal podrobnější informace. Očekával by propojení investičních akcí se strategickým plánem města.
Mgr. Adamec uvedl, že zastupitelé se mohou účastnit jednání Komise pro strategický rozvoj města. Velké investiční akce nejsou ve zmiňované položce zahrnuty. Projektovou dokumentaci na rekonstrukce, opravy objektů, komunikací, nepovažuje za velké investiční akce.
v 16:53 odešel p. Ondráško, vrátil se v 16:54
Bc. Řezníčková se dotazuje na bližší informace k Regeneraci parku Šestidomí (viz str. 6).
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že je plánována výměna, doplnění porostů
v lesoparku a umístění nového mobiliáře. Byla podána žádost o dotaci.
Bc. Řezníčková se dotazovala na výdaj v souvislosti s nákupem nádob na bioodpad (viz str. 11)
a zajímá ji, zda město zvažuje využití dotace.
Mgr. Adamec uvedl, že město podalo žádost o dotaci. Zatím bude nákup nádob financován
z vlastních zdrojů. Další informace doplnil Mgr. Hendrych.
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Bc. Řezníčková se dále dotazuje na poskytnutý úvěr, kterým město chtělo financovat rekonstrukci
krytého bazénu.
Mgr. Adamec uvedl, že úvěr bude použit na jiné investiční akce města.
Mgr. Sobotka se znovu vrací k „zásobníku investičních akcí“. Doporučoval by jednotlivé investiční
akce zahrnout do akčních plánů. Uvedl, že mnoho měst tuto aktivitu již zpracovává. Z jeho pohledu
je to velmi přehledné a tyto aktivity jsou velmi vítány ze strany obyvatel města. Konkrétně uvedl
příklad města Dvora Králové nad Labem.
Mgr. Adamec uvedl, že akce uvedené v „zásobníku investičních akcí“ jsou zcela běžné akce, nejedná se o velké investiční akce města. Znovu vyzval zastupitele, aby se zúčastnili jednání Komise
pro strategický rozvoj města a uvítal by dotazy týkající se předkládaného rozpočtu.
Ing. Fajfr seznámil zastupitele s informacemi z jednání finančního výboru. Uvedl, že se při schvalování rozpočtu zdržel. Nenašel akce, které mělo sdružení Žít v Trutnově ve svém volebním programu. Postrádá např. investice do parkovacích domů, infrastruktury, cyklotras. Investice dle jeho
názoru městu žádné příjmy nepřinesou.
Mgr. Adamec reagoval na příspěvek Ing. Fajfra.
Ing. Javůrek doplnil, že investiční úvěr bude město splácet až do roku 2029. Osobně se obává, že
město nedodrží ukazatel rozpočtové odpovědnosti. Očekává, že se znovu nebudou realizovat velké investice jako např. výstavba SVČ.
Mgr. Adamec uvedl, že má stejný názor. Investice jsou s výhledem do budoucna. Mnoho z nich
jsou žádané ze strany občanů, proto se je město rozhodlo realizovat. V minulosti se do rozvoje
města příliš neinvestovalo.
Ing. Luhan k předchozí diskusi doplňuje, že by očekával rychlou návratnost investic jako u podnikatelských subjektů. U města chápe investice jako věc, která je určena pro občany města. Větší
důraz by kladl na odbornost při realizaci investičních akcí, která by následně přinesla úsporu nákladů.
Mgr. Adamec sdílí stejný názor, ale je nutné vycházet z místních podmínek. Investice by měly přispět ke zvýšení kvality života ve městě. Je rád, že některé investice byly do předkládaného rozpočtu zahrnuty. Město se bohužel nemůže chovat jako podnikatelský subjekt.
Ing. Javůrek se znovu vrátil k velkým investičním akcím. Opět upozornil na riziko, že může dojít
k překročení rozpočtové odpovědnosti města např. v souvislosti s rekonstrukcí krytého bazénu.
p. Ondráško upozornil na problémy s hlasovacím zařízením (nepodařilo se mu přihlásit do diskuse).
Starosta města proto vyhlásil v 17:16 5minutovou přestávku. Zasedání zastupitelstva znovu zahájeno v 17:21 za přítomnosti 31 zastupitelů.
p. Ondáško navázal na diskusi o investičních akcích. Detailně se věnoval investiční akci – výstavba SVČ. Domnívá se, že by bylo vhodnější původní budovu zbourat, následně vystavět novou nebo ji vystavět v jiné lokalitě (z důvodu dopravní dostupnosti např. na okraji města). Uvítal by také
využití finančních prostředků z různých dotačních programů.
Mgr. Hendrych uvedl, že vhodný dotační titul na výstavbu SVČ neexistuje. Uvedl, jaké byly důvody
umístit novou budovu SVČ právě do lokality Na Nivách.
p. Ondráško by si dovedl představit, že celá rekonstrukce mohla být lépe připravena. Dotazuje se,
zda je v investici zahrnuto využití alternativních zdrojů. Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města,
doplnil, že v této investici tato věc není zahrnuta. Dále uvedl, že do budoucna by se mohla využít
např. střecha budovy.
Mgr. Sobotka se domnívá, že se mohla využít dotace z IROP na „Komunitní centra“.
Ing. Voborník doplnil, že o dotaci lze žádat i po realizaci akce.
Ing. Fajfr ocenil dotace ze strany města do oblasti sportu a kultury. Uvítal by větší přísun finančních prostředků do infrastruktury.
Ing. Javůrek se dotazuje na výši položky výkup pozemků. Zajímá ho, zda do této částky jsou zahrnuty výkupy, které budou schvalovány v dalších materiálech.
Mgr. Adamec uvedl, že náklady na výkupy, které budou projednávány v následujících materiálech,
jsou v této položce zahrnuty.
Ing. Přívratský vyzval k hlasování o předkládaném rozpočtu města na rok 2019. Doplnil podrobnosti o výsledku hlasování ve finančním výboru. Z jeho pohledu lze investice města chápat jako

Stránka 4 z 17

podnikatelské investice, vytváří kvalitu života pro občany a také příležitosti pro případné investice
firem.
Mgr. Adamec uvedl, že byla doručena jedna připomínka od občana města, kterou zastupitelé obdrželi včetně vypořádání námitek ze strany města. Ocenil zájem občana o finance města, ale musí
se investovat i do dalších lokalit ve městě a oprav infrastruktury v jiných částech města, např. na
sídlišti Zelená louka.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Starosta města seznámil zastupitele s upraveným návrhem usnesení.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova projednalo
doručené připomínky k návrhu rozpočtu města s tím, že nedochází ke změně předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 „Rozpočet města Trutnova na rok 2019“ dle předloženého návrhu,
 závazné ukazatele dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje,
 že v rámci závazného ukazatele se změna v jednotlivých položkách (při zachování určených
běžných a kapitálových výdajů) povoluje,
 že v rámci závazného ukazatele v ORJ 41 rozhodnou o poskytnutí dotací a darů jednotlivým
fyzickým nebo právnickým osobám v rámci svých kompetencí příslušné orgány města a Odbor
finanční na základě přijatých usnesení vypracuje příslušné smlouvy a povede seznam (rozpis)
jednotlivých příjemců dotací a darů.
Hlasování: 23 – 3 – 5
4. Majetek města – Mgr. Eichler
NEMOVISTOSTI
Mat. 4a1 – Voletiny čp. 18 (restaurace)
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Mgr. Eichler přivítal zástupce Spolku občanů Voletin, se kterými byla vedena jednání o případném
provozování restaurace.
Zástupci spolku seznámili zastupitele se současnými aktivitami a s představou o provozování restaurace. Mgr. Adamec uvedl, že město má zájem, aby se našel provozovatel restaurace (viz restaurace ve Lhotě).
Mgr. Sobotka podporuje aktivity spolku.
Ing. Javůrek se dotazuje na další možnosti využití objektu. Očekává podporu činnosti spolku ze
strany města. Proto navrhuje vyřazení návrhu usnesení bod 03.01 z dnešního projednávání.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o návrhu Ing. Javůrka – vyřazení návrhu usnesení 03.01
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
vyjádření Spolku občanů Voletin, K Vébrovce 134, 541 01 Trutnov, IČ 26626080, k prodeji čp. 18
Voletiny.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1.034,00 m2, jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně všech součástí,
příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1.206,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 08.08.2014, do vlastnictví pana Jaroslava Švarce, Jičínská 65, 541 01 Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 1.750.000,00 Kč.
Hlasování: 8 – 18 – 5 – návrh nebyl schválen
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Předložený návrh na úpravu usnesení – vyřazení bodu 03.01 z dnešního projednávání nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.

Hlasování o materiálu v původním znění
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
vyjádření Spolku občanů Voletin, K Vébrovce 134, 541 01 Trutnov, IČ 26626080, k prodeji čp. 18
Voletiny.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1.034,00 m2, jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně všech součástí,
příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1.206,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 08.08.2014, do vlastnictví pana Jaroslava Švarce, Jičínská 65, 541 01 Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 1.750.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1.034,00 m2, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně všech
součástí, příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1.206,00 m2,
k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, bez upřednostnění
nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2.050.000,00 Kč.
Hlasování: 31 – 0 – 0

Mat. 4a2 – Horská čp. 220 (část nebytové jednotky č. 220/2 - sklad)
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
záměr prodeje nemovité věci – části nebytové jednotky č. 220/2 – skladu (garáže) o výměře
16,50 m2, v domě čp. 220 na st. p. 497/3, v ulici Horská, v části města Střední Předměstí, v obci
a k. ú. Trutnov.
Hlasování: 31 – 0 – 0

Mat. 4a3 – Horská čp. 220 (část nebytové jednotky č. 220/2 na vybudování zadního přístupového
vchodu)
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
záměr prodeje nemovité věci – části nebytové jednotky č. 220/2 v domě čp. 220 na st. p. 497/3,
v ulici Horská, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, na vybudování zadního přístupového vchodu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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POZEMKY
Mat. 4b1 – 9 bodů
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Voborník vznesl připomínku ke všem prodejům majetku. Doporučuje provést aktualizaci cen
o inflaci.
Mgr. Adamec doplnil, že majetek města se prodává dle ocenění ve znaleckém posudku.
Ing. Javůrek požaduje samostatnou rozpravu a samostatné hlasování o bodech 1 a 4.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodech č. 2-3, 5-9
Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 2626, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2626 (cca 50,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník manž. Jindřichu a Pavlíně Havrdovým
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 253/83, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 253/83 (41,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Blance Skládalové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 147/44 (cca 35,00 m2) v k. ú. Oblanov Základní organizaci OS ZPTNS, Poštovní
a telekomunikační obvod Trutnov, 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.
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 147/44 (cca 20,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Stanislavu Fejtkovi 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.
p. p. 845/2, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 845/2 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Gabriele Grundové za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 236/11, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 236/11 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 550 v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření
vlastních pozemků jako zázemí u domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
st. p. 181/6, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej st. p. 181/6 (22,00 m2) v k. ú. Voletiny paní Libuši Zrůstové a panu Ladislavu Guzému, každému v rozsahu ideální ½ za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 125,00 Kč/m2, jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech č. 2-3, 5-9: 30 – 0 – 1
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Samostatná rozprava a hlasování o bodu 1
Zahájena rozprava k danému bodu.
Ing. Javůrek se dotazuje na vyjádření oddělení územního plánování (viz písemný materiál). Pozemky jsou určeny pro bydlení v rodinných domech. Obává se, aby nedošlo k prodeji pozemku,
který by v budoucnosti byl využit jako stavební parcela.
Mgr. Eichler děkuje za připomínku. Doplnil, že podrobnější informace jsou uvedeny v důvodové
zprávě písemného materiálu. Prodej je realizován na základě znaleckého posudku.
p. Lhoták podává podrobnější informace o pozemku, protože danou lokalitu dobře zná.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 154/4 (cca 468,00 m2), p. p. 138/2 (138,00 m2) a části p. p. 1958 (cca
1.115,00 m2) v k. ú. Libeč panu Františku Matějkovi za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min.
za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu č. 1: 26 – 0 – 5
Samostatná rozprava a hlasování o bodu 4
Zahájena rozprava k danému bodu.
Ing. Javůrek připomíná, že se jedná o opakovaný případ – prodej pozemku pro příjezdovou komunikaci. Z jeho pohledu je využití daného pozemku velmi diskutabilní, upozornil na platnou legislativu.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 662/3, k. ú. Volanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 662/3 (cca 90,00 m2) v k. ú. Volanov manž. Michalu a Markétě Kalkusovým za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu č. 4: 23 – 5 – 3

Mat. 4b2 – 3 body
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 868/2, k. ú. Debrné
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p. 868/2 (693,00 m2, pohřebiště) v k. ú. Debrné od ČR – Zemědělského podniku Razová,
státního podniku v likvidaci, za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p. 1952/1 (10.873,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník od ČR – Zemědělského podniku Razová,
státního podniku v likvidaci, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 869.800,00 Kč s tím, že
náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2185/7, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p. 2185/7 (315,00 m2) v k. ú. Trutnov od ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí
kupující.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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Mat. 4b3 – 5 bodů
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek požaduje samostatné hlasování o bodu 4.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Starosta města požádal zastupitele, aby během zasedání z technických důvodů nepoužívali datové připojení na mobilních telefonech.
Hlasování o bodech č. 1, 2, 3, 5
Materiály schvalovány jako celek.
st. p. 887, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
přijetí daru části st. p. 887 (cca 22,00 m2) v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Českou lesnickou akademii Trutnov
– střední škola a vyšší odborná škola s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
p. p. 4367, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
přijetí daru části p. p. 4367 (0,20 m2) v k. ú. Starý Rokytník od Mgr. Michala Solicha
a MUDr. Larisy Solichové. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
p. p. 1797, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1797 (40,00 m2) v k. ú. Libeč manž. Bc. Milanu a Mileně Gančárovým.
p. p. 1431/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1431/2 (12,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu Václavu Petirovi.
Hlasování o bodech č. 1, 2, 3, 5: 30 – 0 – 0 (1)
V 18:10 vyhlášena 5minutová přestávka. Jednání znovu zahájeno v 18:18 za přítomnosti 30 zastupitelů (uvolněn MUDr. Kochan ze zdravotních důvodů).
Samostatná rozprava a hlasování o bodu 4
Zahájena rozprava k danému bodu.
Ing. Javůrek se dotazuje, proč je předkládáno doporučení pozemek neprodávat. Uvedl, že podobná situace se řešila např. na sídlišti v Šestidomí. Dotazuje se, jak se bude situace v této lokalitě
řešit.
Mgr. Adamec uvedl, že v celém městě je nedostatek parkovacích míst. Problém s parkováním
vzniká s růstem počtu automobilů. Lidé nejsou ochotni za parkování platit. Problematiku je třeba
řešit na území celého města ne jen v jednotlivých ulicích.
Ing. Fajfr podporuje názor pana starosty. Očekával by předložení nějakého návrhu, např. zavedením rezidenčních karet.
Ing. Javůrek by očekával přítomnost zástupců SVJ na dnešním zasedání zastupitelstva.
Mgr. Eichler krátce seznámil zastupitele s výsledky jednání se zástupci SVJ. Prodej pozemku považuje za nevratný proces.
Ing. Javůrek uvedl, že pro danou lokalitu byla zpracována strategie parkování. Dotazuje se, zda
toto rozhodnutí je v souladu. Navrhuje odložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva města.
Bc. Řezníčková se vyjadřuje k problému parkování ve městě. Uvedla, že podobné žádosti byly
dříve opakovaně zamítány. Chápe, že najít systémové řešení je velmi těžké. Uvedla příklad
z Kryblice, kde žije.
Mgr. Skokan souhlasí s názorem Bc. Řezníčkové.
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Mgr. Káňa uvedl, že se jedná o cca 13 parkovacích míst. Místa dle jeho názoru nebudou stačit ani
pro vlastníky bytů SVJ.
Další dotazy, návrhy nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka – odložit bod 4 do příštího zasedání zastupitelstva
města
Hlasování: 6 – 15 – 8 (1) – návrh nebyl schválen
Předložený návrh na vyřazení bodu č. 4 z dnešního projednávání nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova,
byl prohlášen za zamítnutý.

Hlasování o bodu č. 4 v původním znění
p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2633/10 (stávající parkovací stání – cca 130,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek Michnova č.p. 804, 805, 806, Trutnov, jako parkoviště.
Hlasování: 26 – 1 – 3

Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek upozorňuje, že strategie výkupu pozemků ze strany ŘSD je jiná.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o snahu předejít případným spekulacím s uvedeným pozemkem.
Další dotazy, návrhy nebyly. Rozprava ukončena.
p. p. 157, p. p. 158, k. ú. Debrné a další
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p. 157 a p. p. 158 (1.307,00 m2) v k. ú. Debrné a p. p. 529/6, p. p. 529/11,
p. p. 529/15, p. p. 529/19, p. p. 1585/2, p. p. 1589/2 a p. p. 1590 (52.423,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova od společnosti Hradecká zemědělská s.r.o., za kupní cenu ve výši 27,50 Kč/m2 s tím,
že náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Mat. 4b5 – 4 body
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Dotazy, návrhy nebyly. Rozprava ukončena.
p. p. 148/3, p. p. 2625/3, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 148/3 (cca 665,00 m2) a část p. p. 2625/3 (cca 40,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
panu Tomáši Meisnerovi za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 jako přístupovou cestu a k zahrádkářským účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2468/1 (cca 56,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 553, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m 2, jako okapový
chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2081/9, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2081/9 (cca 56,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků pro dům
č. p. 422 a 423, ulice Psohlavců v Trutnově, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za
300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček a pozemek pod stavbou na přívod topení. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p. 204/1, p. p. 204/3, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
směnu části p. p. 204/3 (cca 90,00 m2) ve vlastnictví manž. Jana a Evy Puschmannových za část
p. p. 204/1 (cca 88,00 m2) ve vlastnictví města Trutnova, ani směnu části p. p. 204/3 (cca
90,00 m2) ve vlastnictví manž. Jana a Evy Puschmannových za část p. p. 204/1 (cca 126,00 m2) ve
vlastnictví města Trutnova, vše v k. ú. Dolní Staré Město.
Hlasování: 27 – 0 – 3

Mat. 5a – Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z. s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, z jakého důvodu spolek žádá o změnu čerpání dotace. Má neověření informace, že spolek řeší spor s hnutím Děti Země.
Jeho dotaz zodpověděl starosta města.
Do rozpravy se už nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 změnu termínu čerpání dotace č. 130/17 do 30.06.2019 a vyúčtování dotace do 30.09.2019
schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3 pro Trutnov
trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov,
 úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Trutnov trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov, schválená Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_201799/3, a to na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou nových tratí pro horská kola
v Trutnově a jeho okolí, údržbou, provozem a dokončením stávajících tratí v letech 2017, 2018
a 2019 (úhrada výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, nářadí
a pohonných hmot apod.) a provozem trailcentra v letech 2017, 2018 a 2019,
 dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě pro Trutnov trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567,
Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 25 – 2 – 3

Mat. 5b – Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutínek – rodinné centrum, z. s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 307.851,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249,
Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefiStránka 11 z 17



nované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2019 (zejména úhrada nájemného v měsících leden až prosinec 2019, pronájem kuchyňské linky, nákup potahu na sedací
soupravu a drobného materiálu, opravy a údržba prostor, čistění koberců, výdaje na dovybavení centra apod.) a výdajů spojených s pořízením a instalací sprchového koutu v centru v roce
2019,
veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536,
Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)

Mat. 5c – Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka, z. s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938,
Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2019 (zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.) a výdajů na mzdu koordinátorky centra v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Mat. 5d – Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 1.097.415,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, tenisový areál) v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 808.103,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 3.095.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2019,
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veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 1.014.427,50 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 71.077,50 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním zimního stadionu v roce 2018,
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 235.187,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním městského stadionu (fotbalový
stadion) v roce 2018,
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Hlasování: 28 – 0 – 2

Mat. 5e – Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
– Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 1.185.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2019 (výdaje spojené
zejména s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových a čistících
prostředků apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 28 – 0 – 2

Mat. 6 – Určení zastupitele pro proces pořizování územně plánovací dokumentace "Změny
č. 2 územního plánu Trutnov" – Mgr. Hendrych
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha, jako určeného zastupitele pro úkony spojené s pořízením
"Změny č. 2 územního plánu Trutnov" v návaznosti na znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Hlasování: 25 – 0 – 3 (2)
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Mat. 7 – Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova volí
paní Marii Kühnovou, nar. 21.07.1951, bytem Trutnov, Ostrčilova 246, přísedící Okresního soudu
v Trutnově.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Mat. 8 – Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova – Mgr. Eichler
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková velmi oceňuje, že se doposud podařilo schválit mnoho záměrů v sociálních službách. Dotazuje se na položku Samostatného bydlení a zajímá ji, kde bude město získávat volné
byty.
Mgr. Eichler uvedl, že klienti budou nadále bydlet ve svých bytech a bude jim poskytována potřebná sociální pomoc.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2018.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2019.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Mat. 9 – Most k životu Trutnov – příspěvková organizace města – Mgr. Eichler
Písemný materiál
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova zřizuje
příspěvkovou organizaci Most k životu Trutnov ke dni 01.04.2019.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
zřizovací listinu Mostu k životu Trutnov v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova ukládá
 Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov předložit zřizovací
listinu příspěvkové organizace k podpisu starostovi a místostarostovi,
Termín: 05.03.2019


zajistit zápis nově zřízené příspěvkové organizace do obchodního rejstříku,
Termín: 22.03.2019



zahájit veškeré nezbytné kroky k zahájení činnosti příspěvkové organizace ke dni 01.01.2020.
Termín: 31.12.2019
Hlasování: 30 – 0 – 0
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Mat. 10 – Sociální služby – dotace z rozpočtu na rok 2019 – Mgr. Eichler
Písemný materiál
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 1.860.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a stanovený
zvláštním právním předpisem, tj. na činnost v oblasti sociálních služeb – zajištění provozu azylového domu pro ženy, matky s dětmi a otce s dětmi v roce 2019,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Mat. 11 – Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. – Mgr. Eichler
Písemný materiál
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Bc. Řezníčková děkuje za spolupráci města a nemocnice, jejímž cílem je získat pro nemocnici
chybějící zdravotnický personál. Krátce pohovořila o aktivitách nemocnice.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 odvolání členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., Mgr. Dušana Rejla a MgA. Libora Kasíka,
 jmenování nových členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
Mgr. Tomáše Eichlera, místostarostu města Trutnova a MUDr. Antonína Vajcíka, zastupitele
města Trutnova,
 darovací smlouvu a smlouvu o spolupráci mezi městem Trutnovem a Nadačním fondem při
Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., v předloženém znění.
Hlasování: 28 – 0 – 2

Mat. 12 – Obecně závazná vyhláška města Trutnova o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Trutnova – Mgr. Hendrych
Písemný materiál
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Bc. Řezníčková se zajímá o termín zahájení svozu bioodpadu a rozmístění nádob na jeho separaci. Mgr. Hendrych uvedl, že svoz bude zahájen v dubnu t. r., seznámil zastupitele s plánovaným
rozmístěním nádob.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Trutnova.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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Mat. 13 – Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2019 – Ing. Luhan
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Luhan uvedl, že kontrolu považuje za velmi důležitou. Chce, aby kontrolní výbor pracoval iniciativně. Proto očekává případné návrhy na kontrolní činnost z řad zastupitelů.
Mgr. Adamec upozornil, že nelze zasahovat do výkonu státní správy.
Ing. arch. Rosa navrhuje, aby u bodu 3 plánu kontrolní činnosti došlo k posunu kontroly na 2. pololetí 2019 (jedná o otevřenou kauzu).
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.

Hlasování o bodech č. 1 a 2 Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2019
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2019 pod
bodem 1 a 2 – Kontrola výběrového řízení na projektanta a zhotovitele u investiční akce rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov.
Hlasování: 30 – 0 – 0

Hlasování o přesunu bodu č. 3 do Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí
2019
Zastupitelstvo města Trutnova souhlasí
s přesunem bodu 3 – Kontrola výběrového řízení na projektanta u investiční akce rekonstrukce
a dostavba krytého bazénu v Trutnově do plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2019.
Hlasování: 20 – 6 – 4

14. Různé
Dotazy zastupitelů
pan Ondráško
Dotazuje se, jak bude dále řešena rekonstrukce krytého bazénu. Mgr. Adamec uvedl, že dokud
nebude vyřešena současná situace, nebude město v této věci podnikat žádné další kroky.
Dále žádá, zda by mohla být prověřena dopravní situace v okolí MŠ v Žižkově ul., která je dlouhodobě neúnosná (parkování aut na chodníku, poškození chodníků). Starosta města uvedl, že situace nejen zde je velmi komplikovaná a najít řešení nebude jednoduché.
Bc. Řezníčková
Dotazuje se plánovanou rekonstrukci KAUFLANDU.
Mgr. Adamec uvedl, že společnost bude nejdříve rekonstruovat prodejnu LIDL. U prodejny KAUFLAND předpokládá, že dojde ke změně projektu plánované přestavby a veřejnému projednání
záměru společnosti s občany.
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15. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů.
Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 29.04.2019.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Petr Horčička

PhDr. JUDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
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