MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. června 2019
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 27 členů zastupitelstva města.
Omluveni: Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D., Mgr. Ivana Tezcan, paní Martina Vágner Dostálová,
Ing. Tomáš Voborník
V době zahájení nepřítomni: Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Jiří Paták
v 16:02 přišli Mgr. Káňa a Mgr. Paták
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné.
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. Robert Fajfr
2. paní Lucie Špetlová
3. pan Milan Lhoták

Hlasování: 28 – 0 – 0 (1)
Hlasování: 26 – 0 – 0 (3)
Hlasování: 28 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Radek Horák, Ing. arch. Michal Rosa
Dále starosta města informoval zastupitele, že Ing. Martin Jiránek písemně rezignoval na mandát
v Zastupitelstvu města Trutnova a také v Radě města Trutnova k 31.05.2019. Na jeho místo jako
náhradník nastoupila Bc. Kateřina Hůlková.
Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Trutnova
Bc. Kateřina Hůlková složila slib člena zastupitelstva města.
Návrhy na nového člena Rady města Trutnova
Mgr. Adamec vyzval předsedy jednotlivých politických klubů, aby nominovali kandidáty na uvolněné místo v radě města.
Návrhy
Mgr. Tomáš Eichler navrhuje Bc. Kateřinu Hůlkovou.
Další návrhy nebyly.
Určení způsobu doplňující volby člena rady města
Mgr. Adamec navrhuje provedení volby tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků (viz čl. 15
a 16 jednacího řádu).
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., navrhuje provést volbu aklamací vzhledem k tomu, že je pouze jeden kandidát. Další návrhy 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 protinávrhu PhDr. JUDr. Ondráčka, Ph.D. – provedení volby aklamací:
Návrh na usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje provedení doplňující volby člena Rady města Trutnova
aklamací.
Hlasování: 28 – 0 – 1 – protinávrh byl přijat
Doplňující volba člena Rady města Trutnova
Návrh na usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Trutnova volí členem Rady města Trutnova Bc. Kateřinu Hůlkovou.
Hlasování: 21 – 1 – 7
Program
1. Zahájení
Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Trutnova
Volba člena Rady města Trutnova
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2
3b) Závěrečný účet města Trutnova za rok 2018
3c) Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2018
4. Majetek města
5. Dotace
6. Změna neaktuálních názvů autobusových zastávek v Trutnově
7. Smart City Energetické Centrum Poříčí u Trutnova
8. Nákup nákladního automobilu – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
9. Změny č. 3 územního plánu Trutnov
10. Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec
11. Změna zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
12. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2019
13. Různé
14. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje stáhnout z dnešního projednávání materiál 4b4 (proběhnou další jednání
se společností ČEZ a. s.).
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o upraveném programu (tj. bez bodu 4b4)
Hlasování o upraveném programu: 29 – 0 – 0 – upravený program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, po dohodě s Mgr. Hendrychem informoval zastupitele o probíhající aktualizaci Strategického plánu města. Jednotlivým členům Komise pro strategický rozvoj a členům
pracovních skupin budou rozeslány e-mailem materiály k připomínkování. V září lze předpokládat
schválení definitivní verze Strategického plánu města, který bude následně projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva. Součástí materiálu je přehled plnění investičních akcí.
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Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na akci Rekonstrukce venkovního koupaliště a zajímá ho termín otevírání obálek. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Adamec. Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava
ukončena.
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: 16.09.2019
Hlasování: 27 – 0 – 2

3a) Rozpočet města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 2 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Rozpočtové
opatření reaguje na upřesnění dotací a dalších příjmů města, výdaje jsou zahrnuty dle skutečnosti.
Za nejvýznamnější položku ve výdajích lze považovat nákup automobilu pro Technické služby
Trutnov s.r.o. Rozpočtová změna byla projednána ve Finančním výboru zastupitelstva města
a doporučena ke schválení v zastupitelstvu města.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na položku v příjmech – Přijaté dary – AUTOSTYL a. s. (viz str. 2).
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o vrácení části finančních prostředků za pronájem budovy
v prostorách AUTOSTYL a. s.
Ing. Javůrek se dotazuje na vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018 za sportovní spolky (viz str.
3) a zajímá se, ze kterých sportovišť se peníze na jejich správu vracely. Ing. Gaisler, jednatel MEBYS Trutnov, s.r.o., uvedl, že se jedná o vratku ze závazku veřejné služby v roce 2018 (rozdíl mezi
příjmy a výdaji na správu sportovišť za rok 2018).
Ing. Jaďuď se dotazuje na stanovení částek u položky Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové
prostředky (viz str. 4). Zajímá se, kdo stanovuje výši jednotlivých částek u jednotlivých položek
(opravy povrchu, opravy komunikací).
Ing. Labík, jednatel společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o., uvedl, že návrhy rozpočtu zpracovávají zaměstnanci společnosti. Rozpočtované částky na jednotlivé akce jsou následně předkládány k projednání radě města a následně pak zastupitelstvu města.
Ing. Jaďuď se dotazuje, zda pracovník technických služeb má oprávnění k tomu, aby mohl rozpočty na opravy/rekonstrukce stanovovat. Jeho dotaz odpověděl Ing. Labík. Ing. Jaďuď by uvítal
osobní schůzku, kde by se vyjasnily termíny oprava, rekonstrukce a kdo je oprávněn sestavovat
návrhy rozpočtů.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: 22 – 3 – 4
3b) Závěrečný účet města Trutnova za rok 2018 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že loňský rok lze považovat z hlediska hospodaření za velmi úspěšný. Všechny organizace zřizované městem hospodaří s přebytkem. Součástí materiálu je také zpráva nezávislého auditora.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský, předseda Finančního výboru zastupitelstva města, uvedl, že i tento materiál byl
projednán ve finančním výboru a doporučen zastupitelstvu města ke schválení.
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Ing. Fajfr, člen finančního výboru, poukazuje na získání úvěru pro město. Očekával by však rychlé
čerpání půjčených peněz. Investice dle jeho názoru nebyly dobře připraveny a město z poskytnutého úvěru muselo uhradit úroky z úvěru za rok 2018.
Mgr. Adamec uvedl, že v roce 2018 se žádné splátky úvěru ani úroky nehradily. Čerpání úvěru je
nastaveno na 2 roky.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.

v 16:24 přišla Mgr. Tezcan
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Trutnova za rok 2018 včetně zprávy auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bez výhrad.
Hlasování: 23 – 0 – 7
3c) Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2018 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 účetní závěrku města Trutnova za rok 2018,
 převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2018 ve výši 96.279.448,68 Kč na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: 25 – 0 – 5

4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4a1 – VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Písemné materiály.
Mgr. Adamec uvedl, že úpisem akcií dojde k posílení majetkového podílu města v této akciové
společnosti.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19,
IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova. Jedná se o vodovod a kanalizaci ke sportovnímu areálu v lokalitě
Trutnov-Kryblice, v ulici Mánesova (vodovod) a v ulici Bohuslavická (kanalizace), na pozemcích p. p. 945/11, p. p. 1269/2, p. p. 2285/2 a p. p. 2289/1, vše v části obce Kryblice, k. ú. Trutnov a obci Trutnov. Pozemky jsou ve vlastnictví města Trutnova. Specifikace je uvedena v protokolu o předání a převzetí ze dne 15.11.2018 a protokolu o převodu dokončených investic ze
dne 06.12.2018,
 záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 1 522 ks akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., podle usnesení představenstva této společnosti ze dne 28.03.2019
o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši
1.522.000,00 Kč včetně DPH bude splacen nepeněžitým vkladem.
Hlasování: 29 – 0 – 1
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Mat. 4b1 – 11 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako
celek.
p. p. 2202/13, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2202/13 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 493 Železničářská a čp. 494-496 nám. Horníků v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 21,00 m2) v k. ú. Voletiny
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, min. za 125,00 Kč/m2, jako pozemek pod stavbou. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
směnu p. p.
(148,00 m2) a p. p.
(81,00 m2) v majetku p
za
2
p. p.
(108,00 m ) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne
bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 276,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 100,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 38,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město do podílového spoluvlastnictví
(½) a
(½) 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. 1249/2 a další, k. ú. Volanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby k p. p. 1249/2 (86,00 m2), p. p. 1249/3 (103,00 m2),
p. p. 1249/4 (156,00 m2) a k p. p. 1249/5 (467,00 m2) v k. ú. Volanov s Leteckým klubem ultralehkého létání v Trutnově na dobu určitou 30 let bez budoucího prodeje za stavební plat ve výši
10,00 Kč/m2/rok + DPH. Jedná se o pozemky pod stavbou garáží SLZ. Stavebník není oprávněn
zatížit právo stavby bez souhlasu města. Po uplynutí doby odstraní stavebník stavby bez finanční
náhrady, pokud nedojde předem k jiné dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova. Veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně,
poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 255,00 m2) a části p. p.
(cca 115,00 m2), v k. ú. Libeč
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m 2, jako pozemky
pod stavbami a zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 60,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní
cenu ve výši 600,00 Kč/m2 + DPH k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 38,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 250,00 Kč/m2, jako pozemky pod verandami. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
 prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže za
2
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
žádost
.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(110,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Dále kupující uhradí za bezesmluvní užívání pozemku částku ve výši 3,00 Kč/m 2/rok za období od 02.02.2012
do uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: 30 – 0 – 0
Mat. 4b2 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková se dotazuje, jaký bude mít dopad nerealizování přijatého usnesení pro město.
Mgr. Adamec uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic bude při výstavbě dálnice muset jednat se soukromým vlastníkem ne s městem. Tato jednání mohou být dle jeho názoru komplikovanější.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí,
že usnesení ZM č. 2019-25/1 nebylo realizováno z důvodu na straně společnosti Hradecká zemědělská s.r.o.
Hlasování: 29 – 0 – 1
Mat. 4b3 – 7 bodů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková požaduje samostatné projednání bodu č. 3.
Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání bodu č. 1.
Ing. Luhan požaduje samostatné projednání bodu 4.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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Hlasování o bodech 2, 5-7
p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
přijetí daru části p. p.
(celkem cca 25,00 m2) v k. ú. Oblanov od
Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.

.

p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Oblanov

.

p. p.
k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 530,00 m2) v k. ú. Oblanov
rekreaci.
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p.
(1 205,00 m2) v k. ú. Trutnov

ke stavbě objektu pro

.
Hlasování o bodech 2, 5-7: 29 – 0 – 0 (1)

Samostatná rozprava a hlasování k bodu 1
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Mgr. Sobotka se dotazuje na důvody výkupu. Zajímá ho, v čem je tento výkup pro město výhodný.
Mgr. Adamec uvedl, že snahou je nezasahovat do vybudované stezky pro pěší a cyklisty. Společnost Lesy a parky Trutnov s.r.o., požaduje rozšíření manipulačního prostoru, z tohoto důvodu je
navržen výkup pruhu pozemku podél cesty, do které se kanalizace uloží.
Mgr. Sobotka se dotazuje, proč developer volil tento způsob výkupu (výkup za cenu obvyklou
30,00 Kč/m2). Dotazuje se, zda je tento postup uplatňován vůči všem developerům.
Na tento dotaz reagoval Mgr. Adamec. Uvedl, že vybudování cyklostezky v této lokalitě bylo výhodné pro město i pro danou společnost. Uvedení cyklostezky do původního stavu může být problém.
Mgr. Sobotka podává protinávrh na zamítnutí tohoto bodu.
Ing. Jaďuď se dotazuje, jak si představit pojem „širší manipulační prostor“. Dotazuje se na uzavření
věcného břemene, a zda v dané lokalitě není vzrostlá zeleň, kterou bude nutné kácet. Jeho dotaz
zodpověděl Mgr. Eichler.
Rozprava ukončena.
Hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto bodu
Hlasování: 3 – 19 – 7 (1)
Předložený návrh na zamítnutí tohoto bodu nezískal při hlasování potřebnou většinu
– z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za
zamítnutý.
Hlasování o návrhu usnesení v původním znění
p. p. 2656/493, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup části p. p. 2656/493 (dle GP označené jako p. p. 2656/568 o výměře 307,00 m 2) v k. ú. Trutnov od spol. LOM Babí, a. s., za kupní cenu ve výši 30,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem
hradí kupující (kolek).
Hlasování o bodu č. 1: 20 – 3 – 7
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Samostatná rozprava a hlasování o bodu č. 3
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Bc. Řezníčková se dotazuje na důvod neschválení prodeje, a jak bude tato situace dále řešena.
Ing. Musilová, vedoucí Odboru majetku města, uvedla, že došlo k narovnání majetkoprávních
vztahů. Nájemní smlouvy jsou nyní v souladu s účelem používání.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 292,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
.
Hlasování o bodu č. 3: 25 – 0 – 5
Samostatná rozprava a hlasování bodu č. 4
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Luhan se dotazuje na důvody zamítnutí žádosti o prodej pozemku k výstavbě rodinného domu
(osobně se s žadatelem setkal).
Mgr. Adamec uvedl, že plánovaná stavba je v rozporu s regulačním plánem pro danou lokalitu.
Doporučil by žadateli hledat jinou lokalitu pro výstavbu.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 3 000,00 m2) v k. ú. Trutnov

.
Hlasování o bodu č. 4: 26 – 0 – 4

Mat. 4b4 – 1 bod
Materiál stažen z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

v 16:57 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 16:59
Mat. 4b5 – 1 bod
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 645, k. ú. Studenec u Trutnova a další
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
směnu p. p. 645 (10 844,00 m2), p. p. 648 (162,00 m2) a p. p. 646 (10 578,00 m2) v k. ú. Studenec
u Trutnova v majetku města Trutnova za část p. p. 673/1 (cca 4 020,00 m2) a p. p. 673/2
(7 803,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Státní pozemkový úřad s doplatkem ve výši cca 1.532.950,00 Kč. Parcela č. 662 v k. ú. Poříčí
u Trutnova nebude předmětem směny. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
Hlasování: 20 – 3 – 6 (1)
v 16:58 odešel Mgr. Hendrych
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Mat. 4b6 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 2910, p. p. 2912, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2910 (cca 10,00 m2) a části p. p. 2912 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 440, 441, ulice Železničářská, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1505/5, p. p. 1505/3, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1505/5 (cca 37,00 m2) jako okapový chodníček a pozemek pod přístřeškem na
popelnice a části p. p. 1505/3 (cca 4,00 m2) jako přístupový a okapový chodníček, vše
v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků č.p. 276-277, Trutnov, za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2143/3, p. p. 2143/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 2143/3 (702,00 m2) a p. p. 2143/4 (39,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům Ke
Trati 221-222 v Trutnově jako zázemí u domu za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za
300,00 Kč/m2, vč. plotu (protihlukové stěny v délce 32,00 m) za cenu dle odhadu. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m 2, k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p.
(cca 125,00 m2) a části p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov
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.
, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 1 143,00 m2) a p. p.
(302,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
k výstavbě rodinného domu.
p. p.
, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p.
(cca 240,00 m2) v k. ú. Libeč

.

p. p.
, p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p.
(1 196,00 m2) a p. p.
(354,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k výstavbě rodinného domu.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
Mgr. Hendrych se vrátil v 17:00
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Barvířská čp.

(odepsání zbývající části pohledávky)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 39.487,20 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov (130 EC
786/2011),
 ve výši 7.537,28 Kč část nákladů nalézacího soudního řízení dle platebního rozkazu OS Trutnov (EPR 31492/2012), 3.121,80 Kč náklady exekučního řízení a 22.635,20 Kč poplatek
z prodlení,
vůči
za užívání bytu v domě Barvířská , Trutnov, z důvodu
splnění oddlužení
a osvobození od dalšího plnění.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 39.487,20 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov (130 EC
786/2011)
 ve výši 7.537,28 Kč část nákladů nalézacího soudního řízení dle platebního rozkazu OS Trutnov (EPR 31492/2012), 3.121,80 Kč náklady exekučního řízení a 22.635,20 Kč poplatek
z prodlení,
vůči
za užívání bytu v domě Barvířská , Trutnov, z důvodu
splnění oddlužení
a osvobození od dalšího plnění.
Hlasování: 30 – 0 – 0

NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. 4d1 – Náchodská čp.
prostor)

(upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky za nebytový

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávky ve výši 91.295,00 Kč s příslušenstvím a nákladů soudního řízení ve výši
3.500,00 Kč za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská
, po
.
Zastupitelstvo města Trutnova souhlasí
s upuštěním od vymáhání nedobytné pohledávky ve výši 91.295,00 Kč s příslušenstvím a nákladů
soudního řízení ve výši 3.500,00 Kč (dle platebního rozkazu Ro 245/96) po
za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská
.
Hlasování: 30 – 0 – 0

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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
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Trutnov (zejména provozní výdaje centra a ostatní služby spojené s provozem centra, supervize, harm reduction materiál, hygienický, úklidový materiál a kancelářský materiál, propagace,
tisk letáků, vzdělávání apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2019,
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 (zejména provozní výdaje zařízení a ostatní služby spojené s provozem zařízení, supervize, materiálové výdaje – kancelářský, tvůrčí, hygienický a údržbový materiál, vzdělávání
pracovníků, propagace a výdaje na vybavení pro aktivity s klienty a dovybavení zařízení apod.)
a výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2019,
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 (zejména provozní výdaje
a ostatní služby spojené s provozem stacionáře, tvůrčí materiál a pomůcky pro práci s klienty,
drobný kancelářský materiál – notebooky, propagace, tisk letáků apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2019,
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 (zejména
provozní výdaje a ostatní služby spojené s provozem poradny, výdaje na obnovu, dovybavení
a odhlučnění prostor – konzultačních místností, herny pro děti i skupinové místnosti, propagace, tisk letáků, materiálové výdaje, pomůcky apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče
v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s provozem Centra dobrovolníků v roce
2019 (zejména výdaje na nákup ochranných pomůcek, propagaci dobrovolnictví, tvorba letáků,
tisk metodiky, výdaje na provoz kanceláře, elektřiny, telefon, papírenské potřeby, pohonné
hmoty apod.) a částečná úhrada výdajů na mzdy koordinátora dobrovolníků v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s nákupem nových zdravotních pomůcek do půjčovny pro občany města Trutnova (zejména výdaje na polohovací lůžko, mechanické vozíky apod.) a úhrada výdajů na pronájem skladových prostor v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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5b) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v podané
žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého fotbalového hřiště a okolí, údržbou objektu šaten (drobné opravy) a závlahového systému
(servis, náhradní díly), údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů na
pohonné hmoty, energie (voda, elektřina) v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 32.800,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3.
Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu
v roce 2019 (zejména výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna), startovné v soutěžích,
odměny rozhodčím, přestupy apod.,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661,
Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště s umělou trávou
v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodní soutěže ve sportovních tancích
"Mistrovství Krkonoš" v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 79.400,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 (zejména výdaje spojené s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, pořádání výukových seminářů s trenéry, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže apod.) v roce
2019 a odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí tanečních párů na mezinárodních soutěžích v Brně, Stuttgartu, Jelenie Goře,
Praze a účastí na mezinárodních šampionátech na ME v Moskvě, MČR v Jablonci nad Nisou
a MS v Liberci v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, 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
23.05.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v sezóně 2019/2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.02.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a údržbou veřejného sportoviště
"VLČKA BIKEPARK" v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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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 2019 – "Mezinárodní MČR",
"HIGHLANDERS NIGHT VII./BTF II.", "MČR v Team GYM" a "Český pohár ve skateboardingu
2019",
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 543.600,00 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 v roce 2019 a 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
v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 215.600,00 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 2019 (zejména sportovní
centrum SOKOLOVNA, posilovna "Mladé Buky", posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní škola, Trutnov, Komenského 399, GoFreestyle a jiná zařízení),
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, zimní stadion) v roce 2019,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 1

5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí investiční dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova,
z. s., IČ 47467061, Poříčí, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 28.01.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením zahradního
traktoru na údržbu fotbalového hřiště a okolních ploch v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Poříčí, 541 01
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s.,
IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti
ze dne 06.02.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou duální dráhy v roce
2019 (zejména výdaje na zapůjčení mechanizace, nákup stavebního materiálu, doprava, výstavba, trasování apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
23.05.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy
a společné tréninky (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší a starší
žáci, dorost, junioři apod.) v sezóně 2019/2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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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
09.05.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem klubovny v areálu lesoparku
"Paradráha" v Trutnově v roce 2019 (zejména výdaje na elektřinu, vodné, pojistné, úklid, služby fekálního vozu, pořízení profesionálního vysavače apod.) a výdaje na osobní náklady
správci,
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
27.05.2019, tj. na úhradu výdajů spojených s dopravou mužstva "A" hrající II. ligu ČSLH pro
sezónu 2019/2020 a nákupem hokejové výstroje (zejména hokejek apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 1

6. Změna neaktuálních názvů autobusových zastávek v Trutnově – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
nové názvy autobusových zastávek dle přílohy č. 1.
Hlasování: 28 – 0 – 2
7. Smart City Energetické Centrum Poříčí u Trutnova – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Mgr. Hendrych přivítal zástupce společnosti Bateson plus s.r.o. a krátce popsal přínos výstavby
Smart City Energetického Centra (dále jen „SCEC“) pro město.
Mgr. Adamec doplnil, že v pondělí 17.06.2019 byla uspořádána prezentace tohoto projektu pro
zastupitele města. Chápe to jako příležitost a město by tuto aktivitu mělo podpořit.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje zástupců společnosti Bateson plus s.r.o., v jakém stádiu jsou jednání
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a zda se výstavba SCEC nedostane do konfliktu s výstavbou dálnice (zda může tento projekt zkomplikovat výstavbu dálnice). Domnívá se, že usnesením schválila
Komise pro výstavbu a rozvoj pouze energetickou část projektu.
Mgr. Adamec uvedl, že jednání s Ministerstvem dopravy probíhají, jednání nejsou jednoduchá.
Územní řízení o dálnici však není součástí předkládaného materiálu.
Ing. Javůrek se obává zhoršení dopravní situace v souvislosti s výstavbou dálnice u polských hranic. Mgr. Adamec uvedl, že výstavba dálnice bude dle jeho názoru velmi komplikovaná, výkup dotčených pozemků bude také komplikovaný.
, zástupce společnosti Bateson plus s.r.o., uvedl, že jednání s Ministerstvem dopravy probíhají již od roku 2015 a jsou opravdu komplikovaná. Z jeho pohledu lze projekt SCEC
chápat jako inovativní. Probíhají jednání o odbočovacích pruzích, společnost má předjednanou
výjimku a vztahuje se prozatím na pozemky, které jsou v majetku společnosti. Z technické stránky
může být problémem také umístění dálnice v horském terénu.
Ing. Fajfr se zajímá o reference o podobném projektu. Memorandum chápe jako příslib do budoucnosti. Mgr. Adamec uvedl, že společnost Bateson plus s.r.o., je nositelem myšlenky.
p. Ondráško se zúčastnil prezentace. Osobně se mu projekt líbí, zápasí však s umístěním centra.
Celou situaci vidí daleko komplikovanější, není jasné umístění sjezdu z dálnice. Uvítal by přemístění centra např. do okolí Stříteže.
Mgr. Eichler doplnil, že místo je dle jeho názoru v pořádku, nyní se hledají možnosti, jak nápad
podpořit.
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p. Ondráško vítá aktivity města v této oblasti, obává se však zhoršení dopravní situace v městské
části Poříčí. Dle jeho názoru, pokud nebude vybudován sjezd z dálnice, investor nebude stavět.
Ing. Javůrek se dotazuje, jaké jsou šance na realizaci energetické části projektu. Zda je to pro investora zajímavé.
, zástupce společnosti Bateson plus s.r.o., uvedl, že cílem je nabídnout kvalitní služby na
celoevropské úrovni pro uživatele dálnice, aby Trutnov nebyl pouze tranzitním městem. Cestovní
ruch by měl přinášet finance městu. Město je chápáno v tomto projektu jako významný partner.
Mgr. Eichler uvedl, že hranice je propustná 80:20 (tzn., že z 80 % přecházejí hranice turisté
z Polska). Nutné vzít v potaz dlouhodobý horizont.
Mgr. Sobotka se dotazuje na iniciativu Evropské komise pro podporu využití vodíkových technologií a v jaké fázi je projekt SCEC.
, zástupce společnosti Bateson plus s.r.o., uvedl, že projekt je zpracováván ve spolupráci
s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Město Trutnov a region Krkonoše je jediný region, který se
přihlásil do celoevropské iniciativy. Vidí velkou šanci získat na realizaci projektu dotaci. Příjemcem
dotace však může být pouze region nebo město.
Ing. Fajfr se dotazuje na reference na podobná zařízení ve světě.
, zástupce společnosti Bateson plus s.r.o., uvedl, že v rámci Evropy takto komplexní projekt dle jeho názoru není vybudován.
Ing. Jaďuď se dotazuje, zda společnost opustí své vize v případě, že nedojde k realizování sjezdu
z dálnice.
, zástupce společnosti Bateson plus s.r.o., uvedl, že vize na vybudování centra
neopustí.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření memoranda o porozumění při přípravě projektu SCEC Poříčí u Trutnova se společností
Bateson plus s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova ukládá
Městskému úřadu Trutnov zajistit uzavření memoranda o porozumění do 31.08.2019.
Termín: 31.08.2019
Hlasování: 24 – 2 – 3 (1)

8. Nákup nákladního automobilu – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
– Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč v rámci investiční dotace na nákup komunálního nosiče pro Technické služby Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371, 541 03
Trutnov 3, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 30.05.2019,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 1

V 17:32 vyhlášena 5minutová přestávka. Jednání zastupitelstva zahájeno v 17:42, za účasti
29 zastupitelů (nepřítomni MUDr. Vajcík, Mgr. Paták).
v 17:45 přišli MUDr. Vajcík, Mgr. Paták
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9. Změny č. 3 územního plánu Trutnov – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Mgr. Adamec doplnil, že Změny č. 2 územního plánu Trutnov nemohou být schvalovány z důvodu
námitek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souvislosti s vybudováním přehrady v lokalitě
Babí.
Zastupitelům předložena aktualizovaná žádost č. 11 (došlo ke změně v textové a grafické části).
Tištěné změny č. 3 také byly vyvěšeny v prostorách malého sálu. Další změny v předloženém materiálu nebyly.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský oznámil střet zájmů u bodu č. 9.
Mgr. Sobotka se dotazuje, zda je v souvislosti s podanými žádostmi prováděno místní šetření
(např. v souvislosti se žádostí č. 6).
Mgr. Hendrych uvedl, že místní šetření provádí Odbor rozvoje města a Odbor výstavby. U žádosti
č. 6 v současné době probíhá řízení o odstranění stavby.
Mgr. Adamec by doporučoval všechny žádosti postoupit k projednávání dalším státním orgánům.
Bc. Řezníčková zajímá se, zda jsou do předkládaných změn zahrnuty všechny žádosti, které jsou
doručeny. Její dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Další dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 pořízení „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu zkráceným postupem,
 určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 3
územního plánu Trutnova“.
Zastupitelstvo města Trutnova podmiňuje
pořízení „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na zpracování změny, na
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně ze strany žadatelů.
Hlasování: 26 – 0 – 3 (1)
10. Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 pořízení „Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“ dle předloženého návrhu
zkráceným postupem,
 určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“.
Zastupitelstvo města Trutnova podmiňuje
pořízení „Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“ úplnou úhradou nákladů na
zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně
ze strany žadatelů.
Hlasování: 24 – 0 – 6
11. Změna zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková se dotazuje, kdy bude zveřejněna nabídka aktivit vč. cen pro veřejnost.
Mgr. Hendrych se domnívá, že nabídka bude zveřejněna v průběhu prázdnin. Bude také uveden
do provozu nový web, kde budou informace zveřejněny.
Mgr. Dědková, tisková mluvčí, doplnila, že slavnostní otevření proběhne 06.-07.09. a jeho součástí
bude přehlídka všech aktivit. Volnočasové aktivity budou pro zájemce zahájeny v říjnu 2019.
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Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov, IČ 70979570, kterým se ke dni
25.06.2019 mění sídlo této příspěvkové organizace města, rozšiřuje její předmět činnosti a nově
vymezuje majetek svěřený zřizovatelem organizaci k hospodaření.
Zastupitelstvo města Trutnova ukládá
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov.
Termín: 31.08.2019
Hlasování: 30 – 0 – 0

12. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2019 – Ing. Luhan
Písemný materiál.
Ing. Luhan, předseda kontrolního výboru, krátce informoval zastupitele o provedených kontrolách.
Velmi ocenil práci členů kontrolních skupin. Do budoucna by doporučoval při větších investičních
akcí zahrnout alternativní využití elektrické energie, šetření s vodou.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požádal o lepší koordinaci při průběhu kontrol (např. vyčlenění místnosti, zajištění
občerstvení během provádění kontroly). Mgr. Adamec uvedl, že vše záleží na dohodě zúčastněných.
Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápisy o kontrole č. 1-2019, 2-2019 kontrolního výboru.
Hlasování: 30 – 0 – 0

13. Různé
Dotazy zastupitelů
Ing. Semerák, jednatel Lesy a parky Trutnov, s.r.o.
Na výzvu starosty města doplnil informace k materiálu 4b3, bod 1: Jedná se o cestu, která byla
vybudována v rámci dotačního titulu. Řešila se trasa vedení komunikace. Po zaměření se zjistilo,
že část komunikace je ve svahu, kde nelze cestu vybudovat. Po ukončení výstavby komunikace
společnost přišla s požadavkem na vybudování kanalizace. V současné době běží udržitelnost
projektu, a proto není vhodné stavebně zasahovat do tělesa komunikace. Na základě vzájemné
dohody dojde k rozšíření pozemku, aby bylo možné vybudovat kanalizaci.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na proces zonace KRNAP. Město Trutnov zastupoval na tomto jednání Mgr. Eichler.
Dotazuje se, jak a kde byla zonace KRNAP projednávána, na základě čeho zástupce města hlasoval.
Ing. Eichler uvedl, že proces zonace započal formálně na konci roku 2018. Správa KRNAP předložila obcím harmonogram. Obce sdružené do Svazku obcí Východní Krkonoše se dohodly, že budou postupovat v této věci společně. Svazek formuloval společně námitky a vyvinul tlak na Ministerstvo životního prostředí, na základě námitek došlo ke změně harmonogramu. Tento postup vůči
správě KRNAP byl zvolen za město Trutnov také proto, že katastrální území města do zóny národního parku příliš nezasahuje a jedná se o několik hektarů na Babí. Města se tedy téměř zonace
nedotýká a hlasoval dle dohody SOVK. Naopak obec Malá Úpa z důvodů rozložení katastrálního
území zonaci projednávala na zasedání zastupitelstva.
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p. Ondráško
Požádal, zda by se dala řešit situace s parkováním v ul. Psohlavců v okolí mateřské školky (hlavně
v ranních a odpoledních hodinách). Uvítal by, kdyby došlo ke snížení zátěže pro zde bydlící občany např. formou rezidenčního parkování. V souvislosti se zvýšenou dopravou došlo již k poškození
plynové přípojky. Doporučoval by osobní návštěvu v dané lokalitě.
Mgr. Adamec uvedl, že největší problém je v nekázni řidičů. Objekty školek jsou v lokalitách se
špatnou dopravní dostupností. Město se pokusí se hledat nějaké řešení.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na termín provedení výměny laviček v areálu Bojiště.
Mgr. Adamec uvedl, že výměna laviček se řeší, ale výměna se nestihne realizovat během této sezony.
Mgr. Eichler doplnil, že proběhlo jednání s provozovatelem areálu. Jím navrhované řešení bylo
poměrně nákladné na následnou údržbu (ochranný nátěr). Proto se nyní hledá alternativa.
p. Ondráško
Vrátil se k předchozí diskusi o dopravní situaci v ul. Psohlavců. Dotazuje se, zda by se část zeleně
dala využít jako plocha pro parkování. Nejdříve by muselo být projednáno v SVJ. Očekával by pak
vymezení parkování pouze pro členy SVJ.
Mgr. Adamec uvedl, že každé omezení parkování má svá úskalí. Dle jeho názoru bude nutné budovat nová parkovací místa (např. podzemní parkoviště).
Ing. Javůrek
V návaznosti na předchozí diskusi o dopravní situaci upozornil, že v dané oblasti není dopravní
značení v pořádku. Doporučil by provést legalizaci dopravního značení dle aktuálního stavu.
Mgr. Adamec uvedl, že by to byl ideální stav a takto by to mělo být. Je nutné si však uvědomit, že
by tím došlo ke snížení počtu parkovacích míst.

Ing. Luhan
Dotazoval se na způsob parkování na rekonstruovaném parkovišti u SVČ pro obyvatele okolních
domů.
Mgr. Adamec uvedl, že parkování bude řešeno pomocí parkovacích karet. Na Odboru rozvoje
města lze zjistit bližší informace.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se, zda má město s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky (sucho, nedostatek
vody) zpracovanou strategii.
Mgr. Adamec uvedl, že hlavní strategie musí být stanovena ze strany státu, resp. kraje. Největší
problém je se zadržováním vody v krajině (např. zemědělství). Město podporuje výstavbu rybníků,
ale někdy je problém v přístupu státu.
Ing. Fajfr
Navázal na předchozí diskusi o suchu. Doporučoval by spolupráci města a státu. Problém je také
s rozrůstající se výstavbou.
Vrátil se k předchozí diskusi o parkování. Uvítal by více investic do parkovacích míst (např. podzemní parkoviště, ale je si vědom vysokých investic). Dle jeho názoru by bylo řešením dočasné
rezidenční parkování (uvedl příklad z Kryblice a problémy s parkováním zaměstnanců nemocnice
v přilehlých ulicích). Mgr. Adamec uvedl, že situace se řeší s vedením nemocnice.
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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 16.09.2019. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:25.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radek Horák

Ing. arch. Michal Rosa
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