MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 10. prosinec 2019
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 31 členů zastupitelstva města. V době zahájení
nepřítomni: MUDr. Jiří David, Mgr. Ivana Tezcan (nahlášen pozdější příchod).
Minutou ticha byla uctěna památka obětí střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti, tisku.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Dále starosta města seznámil členy zastupitelstva s poučením pro nakládání s osobními údaji.
Poučení
Vážené paní zastupitelky, vážení zastupitelé,
na žádost pověřence pro ochranu osobních údajů našeho úřadu Vás seznamuji s povinností obce
při nakládání s osobními údaji v rámci zasedání zastupitelstva.
Dle nařízení GDPR čl. 5 odst. 1 písm. f) má obec jako správce povinnost zpracovávat osobní údaje
způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním
a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Na základě výše uvedené povinnosti obce a vzhledem k tomu, že při jednání zastupitelstva a dalších orgánů města přicházíte do styku s osobními údaji, Vás poučuji o povinnosti zachovat ohledně
těchto informací mlčenlivost. Toto platí i pro jednání dalších orgánů města, při kterých přicházíte
nebo můžete přijít do styku s osobními údaji.
Toto poučení bude součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
v 16:03 přišla Mgr. Ivana Tezcan
Návrhový výbor
1. Mgr. Petr Horčička
2. Ing. Petr Přívratský
3. paní Martina Vágner Dostálová

Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
Hlasování: 31 – 0 – 0 (2)

Za ověřovatele zápisu stanoveni: pan Michal Šubrt, MUDr. Antonín Vajcík
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 4
3b) Rozpočet města na rok 2020
4. Majetek města
5. Dotace
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stimulace veřejnosti ke sportu
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za pobyt
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Trutnova
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o městské policii
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
Zásady č. 1/2019 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
Změny č. 3 územního plánu Trutnov – rozhodnutí o pořízení
Dodatek č. 1 zřizovací listiny JSDH Trutnov – Horní Staré Město
Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 2. pololetí 2019
Různé
Závěr

Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje
z dnešního programu zasedání zastupitelstva města stáhnout následující body:
M4a1 – Dlouhá čp. 667 (bývalá hasičská zbrojnice)
M5b – Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp.
177 – 180 v Trutnově
do bodu 20. Různé zařadit následující body:
20a) Statut sportovních cen města Trutnova
20b) Zřízení dopravní komise (projednávání bylo přerušeno na předchozím zasedání zastupitelstva)
Další návrhy na doplnění programu
p. Ondráško požádal o zopakování čísel materiálů, které budou z programu staženy.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o stažení bodů (body 4a1, 5b): 32 – 0 – 0
v 16:07 přišel MUDr. David
Hlasování o doplnění do bodu 20. Různé (body 20a, 20b): 33 – 0 – 0
Hlasování o doplněném programu jako celku
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 4
3b) Rozpočet města na rok 2020
4. Majetek města (bez bodu M4a1)
5. Dotace (bez bodu 5b)
6. Stimulace veřejnosti ke sportu
7. Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025
8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
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9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za pobyt
10. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Trutnova
12. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o městské policii
13. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
14. Zásady č. 1/2019 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
15. Změny č. 3 územního plánu Trutnov – rozhodnutí o pořízení
16. Dodatek č. 1 zřizovací listiny JSDH Trutnov – Horní Staré Město
17. Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
18. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
19. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 2. pololetí 2019
20. Různé
20a) Statut sportovních cen města Trutnova
20b) Zřízení dopravní komise
(projednávání bylo přerušeno na předchozím zasedání zastupitelstva)
21. Závěr
Hlasování o doplněném programu jako celku: 33 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o plnění usnesení zastupitelstva města. Součástí
materiálu je přehled plnění investičních akcí.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský se dotazuje na bližší informace k 5 investičním akcím města, které by měly být dokončeny do konce roku 2019. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města.
Mgr. Sobotka se na základě uzavřeného Paktu primátorů a starostů dotazuje, kdo bude zpracovávat akční plán (do 2 let od přistoupení) a do jakých ze 6 oblastí se město přihlásilo. Dotaz zodpověděl Mgr. Eichler, místostarosta, který uvedl, že město podá žádost o dotaci na zpracování akčního plánu. Na základě zpracované koncepce se budou realizovat konkrétní úsporná opatření.
Mgr. Sobotka doplnil, že město Hradec Králové má např. ve svém rozpočtu schválené prostředky
na realizaci úsporných opatření.
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 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 02.03.2020
Hlasování: 33 – 0 – 0

3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 4 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Na straně příjmů se jedná zejm. o připsání dotací, které město předfinancovalo z vlastních zdrojů. Ponechává
prostor pro dotazy zastupitelů.
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Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 24 – 0 – 9

3b) Rozpočet města na rok 2020 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec krátce seznámil zastupitele s předkládaným materiálem. Návrh rozpočtu byl zveřejněn, k rozpočtu nebyly doručeny žádné písemné připomínky. Rozpočet byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Trutnova, který materiál doporučil ke schválení. Následně se starosta věnoval popisu celkové výše příjmů, výdajů a financování. Oblast příjmů může do budoucna
vývoj ekonomiky, který ovlivní výběr daní. Ve výdajích jsou zahrnuty akce, které jsou známy. Očekává se zařazení dalších výdajů.
Zahájena rozprava.
Mgr. Tezcan se dotazuje na Ostatní neinvestiční výdaje – Dopravně-správní agendy v budově Autostylu (viz str. 9) a položku ošatné, dle jejího názoru se jedná o přežitek. Na její dotaz zodpověděl
starosta města, který pohovořil o poskytování ošatného pro zaměstnance městského úřadu. Dotaz
týkající se Dopravně-správní agendy zodpověděl Ing. Jan Seidel, tajemník MěÚ, který uvedl, že
městský úřad sídlí ve 2 budovách. Dopravně-správní agendy zahrnují registr vozidel, registr řidičů,
zkušební komisaře a jsou umístěny v pronajaté budově Autostylu, kde je lepší dostupnost pro majitele vozidel.
p. Ondráško se dotazuje na výši rekonstrukce pěší zóny (viz str. 5). Jeho dotaz zodpověděl
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, který uvedl, že částka je uvedena bez daně, v rozpočtu
je částka uvedena s DPH. Dále se p. Ondráško dotazuje na částku určenou na veřejné osvětlení
a dotazuje se, zda by mohla navýšena. V rámci výdajů Technických služeb Trutnov, s.r.o., by doporučoval zvýšit investice do údržby zeleně (např. sekání trávy), domnívá se, že tato oblast je podfinancována.
Ing. Fajfr poděkoval za vyhotovení „ostrého“ rozpočtu na rok 2020 a zároveň ocenil jeho proinvestiční charakter. Uvítal by jiné směřování investic. Sdružení Žít v Trutnově chystá předložit změny
rozpočtu, které budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva. Z toho důvodu se sdružení
při schvalování rozpočtu zdrží. Mgr. Adamec doplnil, že tato možnost spolupráce na tvorbě rozpočtu existovala a existuje, jen nebyla využívána. Smysluplné návrhy jsou vítány.
Ing. Luhan se dotazuje na výši úvěru, který bude město v příštím roce splácet a zda město zvažuje
si vzít další úvěr. Starosta města uvedl, že úvěr město začne splácet v roce 2020 a prozatím neuvažuje o využití dalšího úvěru. Dluhová služba města se pohybuje stále pod 10 %. Z jeho pohledu
není důvod pro další zadlužování města.
Ing. Javůrek se dotazuje na výdaje pro UFFO na ozvučovací systém. Starosta města uvedl, že se
jedná o generační výměnu tak, aby mohl být zachován vysoký technologický standard zařízení.
MgA. Kasík, ředitel UFFA, pohovořil o nutnosti pořízení nového zvukového systému, který přispěje
k lepšímu využití multifunkčnosti UFFA. Starý systém může být buď odprodán, nebo využíván na
akcích, které jsou pořádány venku. S pořízením nového systému se ušetří výdaje na zapůjčování
nové obdobné techniky od jiných subjektů.
Mgr. Sobotka se dotazuje na rizika, která souvisí s možným poklesem příjmů. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Adamec. Uvedl, že rizika nejsou až tak velká a v rozpočtu je pro tento případ zahrnuta
určitá rezerva. Dále se dotazoval na akci Rekonstrukce kina Vesmír. Starosta města uvedl, že
v současné době probíhá úprava projektové dokumentace na stávající legislativu. Mgr. Adamec
doplnil, že budova kina si velkou rekonstrukci zaslouží, navíc se jedná i o technický unikát. V rámci
rekonstrukce vzniknou např. další prostory.
Ing. Fajfr by doporučoval v souvislosti s digitalizací domácností větší investice ze strany města do
příslušné infrastruktury. Očekával by např. zapojení sponzorů na nákup soundsystému, aby město
mohlo využít finanční prostředky na jiné akce. Na tento dotaz reagoval starosta města.
Ing. Jaďuď se dotazuje na výdaje Technických služeb Trutnov s.r.o., kde došlo k navýšení
v položce Správy komunikací. Dotaz zodpověděl Ing. Labík, jednatel Technických služeb Trutnov,
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s.r.o. Mgr. Adamec by doporučil osobní schůzku, na které by se projednaly podrobnosti, vzhledem
k tomu, že se jedná o odborné téma.
Mgr. Adamec uvedl, že některé investiční akce, tak je navrhují zástupci opozice, se připravují. Je
však nutné vést společnou diskuzi. S dopravními investicemi je to velmi složité.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
v 16:48 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 16:50
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 „Rozpočet města Trutnova na rok 2020“ 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 – 0 – 10

4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4b1 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 5.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné projednání a hlasování o bodu 5
Mgr. Sobotka se dotazuje na směnu pozemku ve Lhotě. Vlastníkem jsou Lesy České republiky, ale
existuje i další zájemce. Dotazuje se, zda nedojde k vyhrocení sporu mezi městem Trutnovem
a
. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Eichler, místostarosta. Jeho odpověď následně
doplnil Ing. Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov, s.r.o. Na zmiňovaném pozemku je
černá stavba, která je využívána
, ale není v jeho vlastnictví a proto si požádal
o jeho odkoupení. Z pohledu města se jedná o účelné scelení pozemků.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 882/1, p. p. 882/5, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
směnu p. p. 882/5 (574,00 m2) v majetku města Trutnova za část p. p. 882/1 (cca 375,00 m2)
v majetku České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.,
vše v k. ú. Lhota u Trutnova, s doplatkem určeným v souladu se znaleckým posudkem za rozdílnou výměru pozemků ze strany ČR. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½,
geometrický plán hradí město.
Hlasování o bodu č. 5: 25 – 1 – 7
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Samostatné projednání a hlasování o bodech 1-4,6-8
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 147/44 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov Základní organizaci OS ZPTNS, Poštovní
a telekomunikační obvod Trutnov, za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m 2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 320/3, p. p. 320/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 320/3 (cca 270,00 m2) a části p. p. 320/1 (cca 730,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2272, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 2272 (146,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
ve výši 300,00 Kč/m2 jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

za kupní cenu

p. p. 159, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 159 (798,00 m2) v k. ú. Voletiny
za kupní cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 120,00 Kč/m2 k rozšíření vlastního pozemku. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
p. p. 1784/11, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 1784/11 (795,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2835/1 (cca 68,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Zámečnická
č.p. 464-466, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k vybudování
okapových chodníčků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 35/2, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 35/2 (celkem cca 418,00 m2) v k. ú. Voletiny
, z toho část o výměře cca 90,00 m2 jako pozemek pod stavbami za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 125,00 Kč/m2 a část o výměře cca 328,00 m2 jako zahradu za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 150,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech 1-4,6-8: 33 – 0 – 0
Mat. 4b2 – 3 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu 1. Další
návrhy nebyly. Rozprava ukončena.
Samostatná diskuze a hlasování o bodu 1
Mgr. Sobotka navrhuje, zda by nebylo dobré vypracovat ucelená pravidla pro odkup infrastruktury
od developerů. Podobná pravidla mají např. města Hradec Králové, Litomyšl. Na tento dotaz reagoval starosta města, který takový přístup odmítá. Domnívá se, že se jedná o kompetenci v rozhodování zastupitelstva města. Navíc každý případ je jiný. Podrobnější informace o tomto bodu uvedl
Mgr. Eichler, místostarosta.

Stránka 6 z 21

Ing. Javůrek upřesnil, že komunikace od developerů při výstavbě domů by neměly být vykupovány,
ale přebírány za symbolickou cenu. Doporučoval by, aby město více podporovalo výstavbu bytových domů i s ohledem na budoucí populační vývoj. S tímto názorem nesouhlasí starosta.
Ing. Fajfr vítá podání návrhu k zamítnutí výkupu. Zná konkrétní případy z našeho města. Na výzvu
starosty, aby uvedl konkrétní případy, tyto uvést odmítl. Ing. Javůrek doplnil, že se např. jedná
o ulici Březová v Nových Dvorech. Mgr. Adamec uvedl, že o výkupu v této lokalitě rozhodlo tehdejší zastupitelstvo město. Údržbu komunikací nechtějí developeři řešit (např. údržba, osvětlení).
Domnívá se, že zamítnutí je správné. Vlastnictví komunikací developery přináší určité problémy.
Ing. Javůrek doplňuje, že by město mělo podporovat výstavbu bytových domů.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
výkup p. p.
(1 954,00 m2) a p. p.
(1 511,00 m2) v k. ú. Trutnov, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace, od I
z důvodu nedokončení stavby.
Hlasování o bodu č. 1: 29 – 0 – 3 (1)
Samostatná diskuze a hlasování o bodech 2, 3
p. p. 50/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 50/1 (2 270,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
ve výši 250,00 Kč/m2.

za kupní cenu

p. p. 198/4, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 198/4 (207,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město

.
Hlasování o bodech 2, 3: 32 – 0 – 0 (1)
v 17:07 odešel p. Ondráško

Mat. 4b3 – 3 body
Písemné materiály. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 1110/7, k. ú. Debrné
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 1110/7 (956,00 m2), pozemek pod komunikací, k. ú. Debrné, z majetku
České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města s tím, že náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
p. p. 62/2 a část p. p. 60/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod části p. p. 60/1 (cca 1 100,00 m2) a p. p. 62/2 (542,00 m2), k. ú. Střítež
u Trutnova, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen územním plánem k realizaci veřejně prospěšných opatření. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Plán společných zařízení, Komplexní pozemkové úpravy Radeč a navazující části k. ú. Starý
Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav k. ú. Radeč a navazující části
k. ú. Starý Rokytník dle návrhu firmy GP- geodézie, spol. s r.o.
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
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Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje, zda podobný postup by šel aplikovat na území obce Starý Rokytník.
V této obci je zastávka vybudována na pozemku kraje. Tento dotaz zodpověděl starosta města.
Ing. Javůrek se dotazuje, na budoucí převod komunikace do vlastnictví města za symbolickou cenu. Dotazuje se, jak byly řešeny technické parametry komunikace a zda se město těchto jednání
zúčastnilo, či město vzneslo své podmínky. Tento dotaz zodpověděl starosta města a uvedl, že
v současné město nemá žádný závazek. Průmyslová zóna soukromá, přebírání infrastruktury je
otázkou dalších jednání. Zóna je zainvestována pouze zčásti.
Ing. Javůrek se dotazuje např. na výstavbu veřejného osvětlení, způsobu odvodnění.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 179/80, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí a schvaluje,
že uzavření úplatné smlouvy o právu stavby se společností NYMPHIA, a.s., bude na část
p. p. 179/80 o výměře cca 128,00 m2, k. ú. Dolní Staré Město.
Hlasování: 28 – 3 – 1 (1)
v 17:16 odešla paní Vágner Dostálová, v 17:19 se vrátila
v 17:21 se vrátil p. Ondráško

Mat. 4b5 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 1283, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1283 (cca 25,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1428/4 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 1428/4 (1 681,00 m2), p. p. 1428/5 (27,00 m2), p. p. 1428/6 (337,00 m2)
a p. p. 1428/7 (125,00 m2) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 1191/2 (189,00 m2), p. p. 1191/3
(166,00 m2) v k. ú. Voletiny, p. p. 650/4 (1 250,00 m2), p. p. 1372 (1 103,00 m2), p. p. 1374
(1 035,00 m2), p. p. 1375 (411,00 m2), p. p. 1376 (773,00 m2), p. p. 1377 (44,00 m2), p. p. 1378
(33,00 m2), p. p. 1379 (27,00 m2) a p. p. 1380 (18,00 m2) v k. ú. Volanov od České republiky,
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví města
Trutnova, jako pozemky pod chodníky ve vlastnictví města Trutnova. Náklady spojené s převodem
hradí město Trutnov.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Žižkova čp.

(žádost o prominutí placení dlužné částky)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
upuštění od vymáhání a vyřazení pohledávky v souladu se zákonem o účetnictví ve výši
34.428,00 Kč za nájemné a úhrady za služby za období 09/2018–08/2019 za byt Žižkova
,
č. b. , o vel. 1+1 po
.
Hlasování: 33 – 0 – 0

NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. 4d1 – Žižkova MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 21.12.2012, v předloženém znění.
Hlasování: 33 – 0 – 0
Mat. 4d2 – Bulharská čp. 64 (odepsání nevymahatelné pohledávky)
Písemný materiál. Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje, jak jsou nastaveny mechanismy pro předcházení obdobných situací.
Dotaz zodpověděl Mgr. Eichler, místostarosta. Cílem je, aby dluhy vůbec nevznikaly a město dokázalo na vzniklé situace rychle reagovat. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 8.534,00 Kč za náklady soudního řízení o vyklizení nebytových prostor dle rozsudku
Okresního soudu v Trutnově, č. j.
ze dne 20.05.2013,
 ve výši 117.422,00 Kč za nezaplacenou část nájemného a úhrad za služby za období září 2012
až březen 2013 dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.
ze dne
11.08.2014 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 23.737,00 Kč,
 ve výši 119.840,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za období duben 2013 až
říjen 2013 dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.
ze dne 10.12.2014
s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši
23.737,00 Kč,
za užívání nebytových prostor v čp. 64 Bulharská ul. v Trutnově po společnosti Olie Group
s. r. o., IČ 24133795, z důvodu zániku dlužníka bez právního nástupce.
Zastupitelstvo města schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 8.534,00 Kč za náklady soudního řízení o vyklizení nebytových prostor dle rozsudku
Okresního soudu v Trutnově, č. j.
ze dne 20.05.2013,
 ve výši 117.422,00 Kč za nezaplacenou část nájemného a úhrad za služby za období září 2012
až březen 2013 dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.
ze dne
11.08.2014 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 23.737,00 Kč,
 ve výši 119.840,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za období duben 2013 až
říjen 2013 dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.
ze dne 10.12.2014
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s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši
23.737,00 Kč,
za užívání nebytových prostor v čp. 64 Bulharská ul. v Trutnově po společnosti Olie Group
s. r. o., IČ 24133795, z důvodu zániku dlužníka bez právního nástupce.
Hlasování: 32 – 0 – 1

MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na vyřazení automobilu SUV, a proč bylo toto vozidlo využíváno v ZŠ
Max. Gorkého.
Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Paták, ředitel ZŠ Max. Gorkého. Vozidlo využívala škola za účelem
provozování horské chaty, přeprava žáků – šlo o osmimístný vůz – na sportovní soutěže a při pořádání kurzů. Automobil je ve špatném technickém stavu, náklady na opravu by byly větší, než je
hodnota vozu. Z tohoto důvodu jej nechali autoservisu, aby to zlikvidoval.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, jak mohl být automobil zlikvidován v autoservisu, ještě předtím,
než zastupitelstvo přijalo usnesení. Mgr. Eichler uvedl, že se jedná o odsouhlasení formálního postupu (auto je účetně odepsané, má nulovou hodnotu). Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 27 – 0 – 6
V 17:30 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zastupitelstva zahájeno v 17:40, za účasti
29 zastupitelů (nepřítomni: Mgr. Hendrych, Mgr. Káňa, Ing. Přívratský).

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne 15.10.2019
– částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním Lékařské pohotovostní služby pro děti
v roce 2019 (zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne 15.10.2019
– úhrada výdajů spojených se zajištěním převozu občanů pod vlivem alkoholu na záchytnou
stanici v Hradci Králové nebo Pardubicích v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (3)
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5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Společenství vlastníků jednotek bytových domů
čp. 177 – 180 v Trutnově
Materiál stažen z programu zasedání dnešního zastupitelstva města.
5c) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Trutnov
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním poradny
paliativní a hospicové péče (zejména výdaje na pohonné hmoty, telefon, internet, energie
a mzdové náklady) v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého znění.
Hlasování: 31 – 0 – 1 (1)
5d) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., se dotazuje, jak město přímo podporuje lidi v nouzi. Jeho dotaz
zodpověděl starosta města.
Dle názoru Mgr. Sobotky se jedná o velmi dobrou aktivitu, která by si zasloužila podporu. Proto
podává protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Sobotky
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "NOC
VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 8 – 4 – 19 (2)
Mgr. Sobotka oznámil problémy s hlasovacím zařízením. Starosta města nechal hlasovat o podané
námitce.
Hlasování o námitce Mgr. Sobotky – problémy s hlasovacím zařízením
Hlasování: 27 – 3 – 1 (2) – námitka přijata
Hlasování č. 2 o protinávrhu Mgr. Sobotky
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "NOC
VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 8 – 4 – 20 (1) – protinávrh nebyl schválen
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Předložený návrh usnesení na udělení poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 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 neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "NOC
VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 21 – 4 – 7 (1)
5e) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – BOJIŠTĚ, s. r. o.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Paní Řezníčková se dotazuje na případnou vizi provozovatelů areálu PKS Bojiště. Její dotaz zodpověděl starosta města (žádost byla doručena před schválením návratné finanční půjčky, s podanou žádostí je nutné se vypořádat). Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s provozem letního kina v areálu Bojiště Trutnov v roce
2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 29 – 0 – 3 (1)
5f) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková požaduje samostatné hlasování o návrhu usnesení 03.01.
Ing. Javůrek se dotazuje, zda se jedná o akci, která souvisí s nějakou sportovní soutěží.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o jednorázovou akci na podporu tohoto sportu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Hlasování o návrhu usnesení 01.01-02.02
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených se zařazením
do juniorské reprezentace ČR v triatlonu v roce 2019 (zejména výdaje na přípravu a účast na Evropském poháru,
Závodu olympijských nadějí, MČR a výdajů na materiální vybavení {neopren, sporttester, dres}
apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí
na závodech
v kanoistice na mezinárodní úrovni v roce 2019,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování o návrhu usnesení 01.01-02.02: 32 – 0 – 0 (1)
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Hlasování o návrhu usnesení 03.01-03.02
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace a sportovní akce - částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovní akce "Uffo Top Boxing Night 2019" (zejména
výdaje na reklamu, propagaci, pronájem výlepních ploch, velkoplošné obrazovky, věcné ceny,
rozhodčí, boxeři, doprovodný program apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování o návrhu usnesení 03.01-03.02: 27 – 2 – 3 (1)
5g) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců
na mezinárodních vrcholových akcích v judu v roce 2019,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
 poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovce v kategorii masters
na mezinárodních vrcholových akcích v triatlonu v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 28 – 0 – 4 (1)
5h) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 1.027.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
13.11.2019, tj. na úhradu výdajů spojených s komplexní správou (provozem) a údržbou sportovního areálu SK Horní Staré Město v roce 2020 (zejména výdajů na úhradu vody, energií,
služeb, opravy, údržbu apod., výdajů na úhradu osobních nákladů {včetně odvodů} a pořízení
běžného a pracovního vybavení),
 veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 1 (1)

Stránka 13 z 21

5i) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis v maximální možné výši, nejvýše však
3.311.200,00 Kč, pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov,
na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 26.08.2019, tj. částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a činností basketbalového oddílu – družstva „A“ týmu žen BK
Lokomotiva Trutnov klubu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., působícího v nejvyšší republikové soutěži žen – Ženské basketbalové lize v sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022
(zejména výdaje na užívání sportovních zařízení, dopravné, cestovné, ubytování, poplatky
ČBF, AŽBLK, výdaje na rozhodčí a pořadatele, sportovní vybavení, zdravotní materiál a pojištění, odměny hráček a realizačního týmu {včetně DPP a DPČ} a výdaje na provoz oddílu, propagační činnost, administrativní činnost apod.), v případě, že bude dodržena podmínka Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24.12.2013, uvedená
v důvodové zprávě, tj. že podporu de minimis je možno čerpat až do výše 200.000,00 EUR za
3 po sobě jdoucí období,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého návrhu s výhradou úprav, které by bylo nezbytné provést při snížení
výše dotace v režimu podpory de minimis.
Hlasování: 27 – 0 – 6
5j) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
18.10.2019, tj. částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a činností fotbalového mužstva
„A“–týmu a dalších týmů (U12 - U19, WU13, WU19) v celostátních soutěžích v sezónách
2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (zejména výdaje na materiální zabezpečení hráčů, odměny licencovaným trenérům, hráčům a realizačním týmům, doprava),
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 2
5k) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Hokejový klub DRACI, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
18.11.2019, tj. částečná úhrada výdajů spojených s dopravou hokejového mužstva "A"-týmu
mužů hrající II. ligu ČR (včetně realizačního týmu) pro sezónu 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 a výdajů spojených s nákupem hokejové výstroje (zejména hokejek, bruslí, apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na Lukách 460, Trutnov,
v předloženém znění.
Hlasování: 30 – 0 – 3
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6. Stimulace veřejnosti ke sportu – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke
sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na
sezóny 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, dle předloženého znění.
Hlasování: 26 – 3 – 3 (1)
7. Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec ocenil členy zastupitelstva, kteří se aktivně zapojili do tvorby strategického plánu.
Přivítal také zástupce zpracovatele společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s. r. o.
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Javůrek má připomínku k průběhu zpracování strategického dokumentu. Uvítal by větší zapojení veřejnosti do tvorby tohoto strategického dokumentu. Považuje to za určitou chybu. Očekává,
že se veřejnost zapojí následně při aktualizaci Zásobníku investičních akcí. Doporučoval by zvážit
kratší interval pro jeho zhodnocení, a zavedení stupňů priority do zásobníku.
Mgr. Adamec uvedl, že veřejnost je zastoupena v jednotlivých komisích. Veřejnost má prostor zúčastnit se projednávání v rámci zasedání zastupitelstva města. Frekvence schůzek se samozřejmě
může změnit, oblast dopravy bude ve městě do budoucnosti klíčová.
Mgr. Hendrych doplnil, že ve 3 pracovních skupinách je zapojeno skoro 100 lidí nejenom
z Městského úřadu Trutnov. Dle jeho názoru je zastoupení veřejnosti dostačující. Pokud někdo měl
zájem zapojit se, měl možnost.
p. Ondráško si podrobně materiály prostudoval. Oceňuje vznik strategického dokumentu. Dotazuje
se, jak byla při tvorbě zohledněna případná ekonomická situace. Starosta města uvedl, že snahou
je naplnit stanovené strategie. Dále se p. Ondráško dotazoval, zda budou moci být naplněny stanovené strategie v souvislosti s očekávanou ekonomickou krizí. V závěru diskuse konstatováno, že
vše ukáže čas.
Ing. Luhan uvedl, že se mu strategický plán líbí. Uvítal by větší oboustranný tok informací. Doporučoval by využití komunikace s veřejností např. přes nové webové stránky. Na tento příspěvek reagoval starosta města. Domnívá se, že v současnosti je vhodná komunikace přes sociální sítě. Diskuzi na toto téma vítá, ale mimo zasedání zastupitelstva.
Mgr. Hendrych doplnil, že pro komunikaci s veřejností existuje i komunikace přes mobilní aplikaci.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025 v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
Zásobník investičních akcí vytvořený v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje města
Trutnova na období 2020 – 2025 v předloženém znění.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 33 – 0 – 0

9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za pobyt – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
 obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 9/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt,
 obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 12/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: 33 – 0 – 0
10. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na konkrétní osvobození – článek 7, bod h) a dotazuje se na možnosti
osvobození od poplatku. Další návrhy ani dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 10/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Hlasování: 33 – 0 – 0
11. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Trutnova – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o navýšení ceny po 12 letech o 5 Kč/měsíc/osoba
(tj. 60,00 Kč/rok/osoba) a zavedení osvobození od poplatků pro seniory starší 70 let (došlo tak
k sladění s úlevami v MHD ve městě).
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Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na celkovou částku, která se vybere. Dotaz zodpověděl Ing. Gereg,
vedoucí Odboru finančního. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova a čl. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova a č. 2/2015, Požární řád města Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova.
Hlasování: 33 – 0 – 0
12. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o městské policii – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., doplnil informace o projednávání návrhu zákona o obecní policii, ve
kterém se také řeší úprava uniforem. Pravděpodobná účinnost 01.07.2020 a s tím související
úprava obecně závazné vyhlášky města. Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2001,
o městské policii.
Hlasování: 33 – 0 – 0
13. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií Trutnov na území obce Horní Maršov dle předloženého návrhu.
Hlasování: 33 – 0 – 0
14. Zásady č. 1/2019 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova –
Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec požádal o opravu textu předkládaných zásad „děti do 20 let“ – mládež do 20 let.
Zahájena rozprava.
Mgr. Eichler dále požádal o doplnění:
kapitola 3 Dotace na účely v kategorii sociální služby, Žádost o dotace vyhlášení Odborem finančním Městském úřadu Trutnov v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY – 3.1 v žádosti pro kategorii 3.1 požádal – doplnění bodu 5.4 a s tím související přečíslování následujících bodů (tj. body 5.5 a 5.6).
Str. 4 doplnění textu: „.. pracovníků s dětmi a mládeží“ …odměn pracovníků vykonávající odbornou
činnost v sociálních službách.
Bc. Řezníčková chtěla navrhnout změnu zásad také na straně 4 týkající se sociálních služeb, které
již byly řešeny.
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Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o upraveném návrhu znění zásad
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Zásady č. 1/2019 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova, v upraveném znění.
Hlasování: 29 – 0 – 4
v 18:33 odešla paní Špetlová, vrátila se v 18:36
15. Změny č. 3 územního plánu Trutnov – rozhodnutí o pořízení – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Mgr. Hendrych uvedl, že do změn jsou zahrnuty úpravy po konzultaci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Ponechává prostor pro dotazy zastupitelů. Dále přivítal Ing. arch. Smilnického,
autora předkládaných změn územního plánu.
Zahájena rozprava.
p. Ondráško se dotazuje na stanovisko krajského úřadu. Mgr. Hendrych uvedl, že proběhlo ústní
jednání, písemné stanovisko krajského úřadu zatím není k dispozici.
Ing. Javůrek požádal o samostatné hlasování o žádostech č. 6, 13, 20.
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že se celé změny musí vrátit k přepracování.
Dosud byly při schvalování změn územního plánu zařazeny všechny žádosti a čeká se na vyjádření dotčených orgánů.
Ing. Javůrek má na tvorbu územního plánu jiný názor. Trvá na oddělení žádosti 13 a 20. Starosta
se domnívá, že jeho stanovisko není správné. Důležité je rozhodnutí státních dohledových orgánů.
Zastupitelstvo by nemělo o tomto rozhodovat, vzhledem k tomu, že nemá odborné znalosti. Mohlo
by dojít k poškození jednotlivých žadatelů.
Mgr. Sobotka doplňuje, že se opírá o názor Ing. arch. Weissera, člena Komise pro výstavbu a rozvoj, očekával by vytvoření strategie pro tvorbu územního plánu a nelíbí se jim např. využívání velkých ploch pro potřeby developerů.
Ing. arch. Smilnický doplnil, že je nutné vzít všechny doručené žádosti a vést jednání s dotčenými
státními orgány a následně vést veřejné jednání. Výsledky bude schvalovat zastupitelstvo města
jako celek. Jedná se o změny územního plánu. Doporučoval by schválit podané žádosti jako celek.
Nebude vyhověno všem žadatelům.
Ing. Javůrek děkuje za vysvětlení. Uvítal by legislativní podporu předneseného názoru, a proč jeho
názor není v souladu s legislativou.
Mgr. Adamec vyzval Ing. Javůrka, aby formuloval svůj protinávrh.
Mgr. Sobotka reagoval na předchozí diskusi.
Ing. Javůrek dodal, že naposled hlasuje zastupitelstvo města. Trvá na oddělení žádostí 13 a 20.
Ing. Andrle, Ph.D., se technicky zajímá, proč se hlasuje o žádostech v této situaci. Hlasuje se
o pořízení změny.
Další dotazy již nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka (návrh usnesení v bodě 01.01)
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
doplnění obsahu pořizované „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu zkráceným postupem s výjimkou bodů 13 a 20.
Hlasování o protinávrhu: 6 – 22 – 4 (1) – protinávrh nebyl přijat
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Předložený návrh usnesení na oddělení žádostí č. 13 a 20 nezískal při hlasování potřebnou
většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o původním návrhu usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
doplnění obsahu pořizované „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu zkráceným postupem.
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 – 3 – 4

16. Dodatek č. 1 zřizovací listiny JSDH Trutnov – Horní Staré Město – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova – Horní Staré
Město, kterou se mění zřizovací listina.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (2)
17. Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, IČ 07978863, kterým
se ke dni 01.01.2020 upravuje její příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený
organizaci k hospodaření.
Hlasování: 33 – 0 – 0
18. Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova volí
paní
nar.
soudu v Trutnově.

, bytem

přísedící Okresního
Hlasování: 33 – 0 – 0

v 18:41 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 18:43

Stránka 19 z 21

19. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 2. pololetí 2019 – Ing. Luhan
Písemný materiál.
Ing. Luhan, jako předseda kontrolního výboru, by rád zkvalitnil zadávání veřejných zakázek, co se
týká odbornosti komisí. Ve většině případů je jediným kritériem výběru cena. Navrhoval by vytvoření nového závazného předpisu. Mgr. Adamec tuto aktivitu vítá. Dále navrhuje, zda by mohla být
členům vyplacena odměna za dosavadní práci. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Seidel, tajemník úřadu.
Zahájena rozprava. Dotazy již nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápisy o kontrole č. 3-2019, 4-2019 kontrolního výboru.
Hlasování: 24 – 0 – 9

20. Různé
20a) Statut sportovních cen města Trutnova – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Mgr. Hendrych krátce seznámil zastupitele s hlavními změnami: nově stanoveny kategorie pro
udělení sportovních cen, dále oceněné osoby nebudou dopředu veřejnosti známy.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na kategorii Cena za významný přínos trutnovskému sportu (viz
článek 1). Domnívá se, že by se mělo jednat o dlouhodobý přínos. Dává na zváženou, zda toto
nedoplnit. Zpochybňuje složení výběrové komise při výběru ocenění sportovních kolektivů města
Trutnova, očekával by také zapojení členů zastupitelstva města.
Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Hendrych. V minulosti zpravidla oceňováni sportovci za dlouhodobý
přínos, zastupitelé se mohou na jmenování oceněných sportovců podílet.
Ing. Andrle, Ph.D., se znovu dotazuje, kolik je předsedů sportovních spolků a v jaké fázi se budou
moci zapojit členové zastupitelstva. Následně podává návrh na úpravu kategorie sportovních ceny
za dlouhodobý významný přínos trutnovskému sportu. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Hendrych.
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Andrle, Ph.D.
Hlasování o doplnění článku I statutu o kategorii Cena za významný dlouhodobý přínos trutnovskému sportu
Hlasování: 11 – 7 – 15 – návrh nebyl schválen
Předložený návrh na zařazení kategorie Cena za významný dlouhodobý přínos trutnovskému sportu 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 schvaluje
Statut sportovních cen města Trutnova v předloženém znění.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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20b) Zřízení dopravní komise (projednávání bylo přerušeno na předchozím zasedání zastupitelstva)
Mgr. Adamec uvedl, že Rada města Trutnova zřídila svým rozhodnutím pracovní skupinu pro dopravu při Komisi pro strategický rozvoj města. Očekává účast Ing. Javůrka v této pracovní skupině.
Ing. Javůrek požádal o stažení tohoto bodu z programu dnešního zasedání zastupitelstva.
Dotazy zastupitelů
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na realizaci územního plánu a možné zřízení vodní nádrže v obci Babí. Mgr. Hendrych
doplnil, že toto bylo stanoveno usnesením vlády o zřízení potencionálních vodních nádrží a proto
možné zřízení vodní nádrže muselo být zahrnuto do územního plánu. Další informace doplnil
Ing. arch. Smilnický. Při zpracování územních plánů je nutné dodržet několik legislativních dokumentů. Povinností zpracovatele je tyto dokumenty zapracovat do územního plánu.
Mgr. Sobotka se dále dotazuje na opravu komunikace ve Lhotě. Mgr. Adamec uvedl, že prozatím
nebyl realizován převod do majetku města a proto nelze komunikaci opravovat.
p. Ondráško
Na základě informací od občanů by rád upozornil provozovatele sportoviště, že jsou problémy se
vstřícností obsluhy na zimním stadionu. Mgr. Adamec se domnívá, že takovou věc by bylo dobré
řešit mimo zasedání zastupitelstva města.
Dále se v souvislosti s otevřením novém provozovny LIDL dotazuje, zda parkoviště u prodejny
bude městské. Mgr. Adamec se domnívá, že se bude jednat o veřejné parkoviště. Dosud není jasné, zda bude parkoviště převedeno do vlastnictví města.
Ing. Javůrek
Navazuje na předchozí diskusi. Dává na zváženou, zda nebude vhodné parkování autobusů v této
oblasti nějak regulovat.

21. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Popřál klidné prožití vánoční svátků a vyzval všechny zastupitele k přípitku. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 02.03.2020. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:30.

Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Michal Šubrt

MUDr. Antonín Vajcík
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