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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2020-1/1
Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
informaci o plnění investičních akcí.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští
zasedání zastupitelstva města.
Termín: 27.04.2020
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2020-2/1
p. p. 725, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 725 (nově dle GP č. 1354-22/2019 st. p. 1487 o výměře 50,00 m2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova společnosti ČEZ, a. s., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši
600,00 Kč/m2, jako pozemek pod částí jezu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-3/1
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 55/1 (cca 153,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m 2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-4/1
p. p. 2977, p. p. 2978, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2977 (cca 30,00 m2) a část p. p. 2978 (cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků P. Křížkovského 515, 516, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve
výši 300,00 Kč/m2, k údržbě pozemku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-5/1
p. p. 3099/3, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 3099/3 (262,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 220,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2020-6/1
p. p. 2656/99, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2656/99 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (nesoulad s regulačním plánem).
ZM_2020-7/1
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2902 (cca 520,00 m2) v k. ú. Trutnov

jako zahradu.

ZM_2020-8/1
p. p. 392, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 392 (cca 60,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
k parkování.
ZM_2020-9/1
p. p. 1930/38, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1930/38 (10,28 m2) v k. ú. Trutnov
du.

ke zřízení sjez-

ZM_2020-10/1
p. p. 122/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 122/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 35/3 (150,00 m2)
a části p. p. 1/1 (cca 160,00 m2) v k. ú. Voletiny
k zahrádkářským účelům.
ZM_2020-11/1
p. p. 60, k. ú. Bezděkov u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 60 (cca 40,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2020-12/1
část p. p. 942/83, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod části p. p. 942/83 (520,00 m2), k. ú. Bojiště u Trutnova, z majetku státu –
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Trutnova.
ZM_2020-13/1
p. p. 317/39 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 317/39 (162,00 m2), p. p. 317/40 (71,00 m2), p. p. 317/41
(464,00 m2), k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do
majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen regulačním plánem
Nové Dvory k realizaci veřejně prospěšných opatření. Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.
ZM_2020-14/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup p. p.
(572,00 m2) v k. ú. Trutnov od
za kupní cenu dle
znaleckého posudku, tj. ve výši 2.920,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
ZM_2020-15/1
p. p. 122/4, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nabídku k prodeji p. p. 122/4 (880,00 m2) v k. ú. Oblanov od spol. DOOKU GROUP, a. s.
ZM_2020-16/1
Smlouva č. 280 001
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prominutí smluvní pokuty ve výši 3.600.000,00 Kč společnosti Protivítr-Invest s.r.o., za nedokončení výstavby infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích
míst pro 1. etapu do 31.08.2018 a kolaudace prvního bytového domu v termínu do
30.08.2018. Smluvní pokuta ve výši 3.600.000,00 Kč bude uhrazena ze složené jistoty.
schvaluje
*02.01*
změnu smlouvy č. 280 001 v níže uvedeném rozsahu:
 předmět nájmu bude zúžen pouze na pozemky II. etapy, nájem pozemků patřících do
III. etapy bude ukončen – pozemky p. p. 2087/2 (nově pod p. p. 2087/7), část pozemku
p. p. 3173 (nově pod p. p. 3173/1), vše v k. ú. Trutnov,
 stavební povolení pro II. etapu bude vydáno nejpozději do 31.12.2020,
 kolaudace staveb bytových domů pro I. etapu bude provedena nejpozději do 31.01.2022
(pozemky jsou již ve vlastnictví nájemce, stavební povolení bylo již vydáno),
 kolaudace staveb bytových domů pro II. etapu bude provedena nejpozději do 31.12.2023,
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 kolaudací se rozumí kolaudace společných prostor a min. ⅓ bytů dle stavebního povolení
v bytovém domě,
 smluvní pokuta ve výši 900.000,00 Kč ročně bude účtována za každý započatý měsíc
prodlení ve výši 75.000,00 Kč měsíčně. V případě, kdy by bylo prodlení kratší než 3 měsíce, nebude smluvní pokuta účtována.
ZM_2020-17/1
p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup p. p. 53/1 (1 663,00 m2), p. p. 53/4 (2 825,00 m2), p. p. 53/5 (560,00 m2) a p. p. 53/3
(840,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od spol. ATS INVEST s. r. o., za kupní cenu ve
výši 588.800,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.
neschvaluje
*02.01*
výkup p. p. 48 (3 466,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od spol. ATS INVEST s. r. o.
ZM_2020-18/1
p. p. 653/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup p. p. 653/2 (2 397,00 m2), p. p. 653/13 (660,00 m2), p. p. 653/30 (92,00 m2),
p. p. 653/34 (67,00 m2), p. p. 653/36 (340,00 m2), p. p. 653/37 (56,00 m2) a p. p. 653/38
(21,00 m2), vše v k. ú. Horní Staré Město, od spol. KAON Group s. r. o., za kupní cenu ve
výši 1.144.877,00 Kč, včetně stavby komunikace s příslušenstvím a inženýrských sítí – dešťová kanalizace, šachty dešťové kanalizace, uliční vpusť, odvodňovací žlab, odtoková vpusť,
obrubníky a veřejné osvětlení. Kupní cena za pozemky činí 100.668,00 Kč a za stavbu
1.044.209,00 Kč a bude uhrazena do tří let od podpisu kupní smlouvy v ročních splátkách
dle předloženého splátkového kalendáře. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.
ZM_2020-19/1
p. p. 2085/32 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přijetí daru veřejné infrastruktury, a to pozemní komunikace, veřejně přístupných parkovacích ploch, chodníků a zeleně, vybudovaných na pozemcích města, a to na p. p. 2085/32
(115,00 m2), p. p. 2085/34 (143,00 m2), p. p. 2085/36 (91,00 m2), p. p. 2085/41 (943,00 m2),
p. p. 2085/50 (243,00 m2), p. p. 2085/51 (38,00 m2), p. p. 2087/8 (116,00 m2), p. p. 3173/3
(545,00 m2), p. p. 3251 (61,00 m2), p. p. 2081/36 (5,00 m2), p. p. 2081/37 (33,00 m2),
p. p. 2090/47 (18,00 m2), p. p. 2090/48 (9,00 m2), p. p. 2090/45 (72,00 m2) a p. p. 2090/49
(75,00 m2), vše v k. ú. Trutnov, od spol. Protivítr-Invest s.r.o., do majetku města Trutnova.
Náklady spojené s převodem hradí spol. Protivítr-Invest s.r.o.,
*01.02*
přijetí daru p. p. 2085/47 (267,00 m2) v k. ú. Trutnov, včetně chodníku, od spol. ProtivítrInvest s.r.o., do majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí spol. ProtivítrInvest s.r.o.
neschvaluje
*02.01*
přijetí daru p. p. 2085/45 (37,00 m2), p. p. 2085/48 (29,00 m2) a p. p. 2085/49 (17,00 m2)
v k. ú. Trutnov od spol. Protivítr-Invest s.r.o., do majetku města Trutnova.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2020-20/1
Hluboký příkop čp. 147 (odepsání nevymahatelné pohledávky)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop 147
v Trutnově dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
27.11.2012,
 ve výši 30.737,00 Kč – zbývající nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za shora
uvedený byt za dobu od ledna 2010 do ledna 2012 dle rozsudku Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 26.06.2012 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 17.636,00 Kč,
 ve výši 27.510,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za
leden až květen 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 23.01.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem a úrokem z prodlení
a náklady soudního řízení ve výši 14.870,00 Kč,
 ve výši 41.253,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za
dobu od června 2012 do března 2013 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 08.11.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem
z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 14.875,00 Kč,
za byt Hluboký příkop 147, Trutnov, po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu
zániku dlužníka bez právního nástupce.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop 147
v Trutnově dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
27.11.2012,
 ve výši 30.737,00 Kč – zbývající nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za shora
uvedený byt za dobu od ledna 2010 do ledna 2012 dle rozsudku Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 26.06.2012 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 17.636,00 Kč,
 ve výši 27.510,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za
leden až květen 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 23.01.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem a úrokem z prodlení
a náklady soudního řízení ve výši 14.870,00 Kč,
 ve výši 41.253,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za
dobu od června 2012 do března 2013 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 08.11.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 14.875,00 Kč,
za byt Hluboký příkop 147, Trutnov, po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu
zániku dlužníka bez právního nástupce.
ZM_2020-21/1
Mladobucká čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 9.723,00 Kč – příslušenství (poplatek z prodlení) dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.03.2001, ve výši 5.100,00 Kč – náklady soudního řízení v této věci a ve výši 6.369,00 Kč – náklady soudního výkonu rozhodnutí (příslušenství dluhu vzniklého neplacením nájemného a úhrad za služby za byt
Mladobucká
v Trutnově v době od září 1999 do května 2000),
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 ve výši 7.306,00 Kč – příslušenství (poplatek z prodlení) dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 29.04.1997 a ve výši 1.200,00 Kč zbývající
část nákladů exekučního řízení (příslušenství dluhu vzniklého neplacením nájemného
a úhrad za služby za byt Mladobucká
v Trutnově v době od ledna 1995 do dubna
1995),
za byt Mladobucká
, Trutnov, po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 9.723,00 Kč – příslušenství (poplatek z prodlení) dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.03.2001, ve výši 5.100,00 Kč – náklady soudního řízení v této věci a ve výši 6.369,00 Kč – náklady soudního výkonu rozhodnutí (příslušenství dluhu vzniklého neplacením nájemného a úhrad za služby za byt
v Trutnově v době od září 1999 do května 2000),
Mladobucká
 ve výši 7.306,00 Kč – příslušenství (poplatek z prodlení) dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 29.04.1997 a ve výši 1.200,00 Kč zbývající
část nákladů exekučního řízení (příslušenství dluhu vzniklého neplacením nájemného
a úhrad za služby za byt Mladobucká
v Trutnově v době od ledna 1995 do dubna
1995),
za byt Mladobucká
, Trutnov, po
.
ZM_2020-22/1
Májová čp.
(odepsání zbývající části pohledávky)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 60.459,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 27.569,00 Kč úrok z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
a 8.143,14 Kč zbývající část nákladů soudního výkonu rozhodnutí,
vůči
za užívání bytu v domě Májová
, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 60.459,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 27.569,00 Kč úrok z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
a 8.143,14 Kč zbývající část nákladů soudního výkonu rozhodnutí,
vůči
za užívání bytu v domě Májová
, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2020-23/1
Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5.
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ZM_2020-24/1
Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1.
ZM_2020-25/1
Návratná finanční výpomoc – Turistické informační centrum Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Turistické informační centrum
Trutnov ve výši 428.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
ZM_2020-26/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.247.175,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, tenisový areál)
v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 808.103,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion)
v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 160.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, zimní stadion) v roce 2020,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 10.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce
2020,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.095.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2020,
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*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.014.427,50 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 –
úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2020,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
ZM_2020-27/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 1.185.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2020 (nájemné, provozní,
úklidové a čisticí prostředky a energie),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2020-28/1
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 172.670,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 28.01.2020,
na částečnou úhradu výdajů spojených s administrací a zpracováním žádosti o dotaci a její
vyúčtování na MŠMT, vypracováním projektové dokumentace a její doplnění, realizací výběrového řízení, uveřejnění zakázky a certifikace v rámci projektu „výměny UMT povrchu parc.
č. 815/1 Trutnov“ v letech 2018, 2019 a 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého znění.
ZM_2020-29/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 95.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, 541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním „Srazu obcí
Poříčí – Trutnov-Poříčí 2020“ (zejména výdaje na propagační materiál, poháry pro účastníky,
pronájem tělocvičny, mobilní WC, ozvučení areálu, výdaje na zvukaře apod.) v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327,
541 03 Trutnov, v předloženém znění.
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RŮZNÉ
ZM_2020-30/1
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
v k. ú. Poříčí pro budoucí ulici na p. p. 96/8 název "K Remízku",
*01.02*
v k. ú. Trutnov-Horní Předměstí pro budoucí ulici na p. p. 1873/7 název "Daunova",
*01.03*
v k. ú. Bojiště pro budoucí ulici na p. p. 1168 název "Pod Baterií",
*01.04*
v k. ú. Dolní Staré Město pro stávající ulici na části p. p. 179/60 a 496/13, a menší části p. p.
2183/18 v k. ú. Trutnov, název "Nákladní",
*01.05*
v k. ú. Horní Staré Město pro budoucí ulici na p. p. 1845/2 a 1845/3 název "Rozhraní",
*01.06*
v k. ú. Horní Staré Město pro ulici na p. p. 1864/2 název "Rechenburská",
*01.07*
v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p. p. 337/1 v úseku od křižovatky s ulicí "Výhledy" po hranici katastru Staré Buky název "Rekreační",
*01.08*
v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p. p. 348/1, 349/1, 349/4, 349/37 a 350 název
"Za Vodou",
*01.09*
v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající cestu z Oblanova v úseku od křižovatky "U Lípy" po křižovatku s nově navrženou ulicí "Rekreační", vedoucí po parcelách č. 368/2, 366/4, 359/4
a 146, název "Prudká".
ZM_2020-31/1
Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby
Trutnov s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace Technickým službám Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371, 541 03
Trutnov 3, ve výši 738.000,00 Kč na základě individuálně podané žádosti ze dne 24.01.2020
na nákup letní nástavby na komunální nosič pro zajišťování provádění letní údržby zelených
ploch, výhradně pro zajišťování závazku vůči městu Trutnovu v období 5 let od data pořízení
s tím, že nástavba na komunální nosič nebude použita při plnění závazku vůči třetím osobám.
ZM_2020-32/1
Úhrada nákladů za pořízení Změny č. 2 územního plánu Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí úhrady podílu ve výši 17.493,00 Kč na nákladech na zpracování změny č. 2 územního plánu Trutnov, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného
znění územního plánu po jeho změně každému z šesti žadatelů:

,

,


,
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,

ZM_2020-33/1
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
, nar.
, bytem
soudu v Trutnově a
, nar.
přísedícím Okresního soudu v Trutnově.

,
.

, bytem

, přísedící Okresního
,

ZM_2020-34/1
Kulturní cena města Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
uděluje
*01.01*
Kulturní cenu města Trutnova
za úspěšný projekt „Listování
v Trutnově“, který veřejnosti zprostředkovává setkání se současnou českou i světovou literaturou.
ZM_2020-35/1
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2019.
schvaluje
*02.01*
Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2020.
ZM_2020-36/1
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Trutnova
stanovuje
*01.01*
výši měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Trutnova za výkon funkcí ve
výši dle důvodové zprávy, tedy v maximální výši dle nařízení č. 318/2017 Sb. ve znění účinném od 01.01.2020, a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení; v případě nového zvolení do příslušné funkce po tomto datu ode dne zvolení do funkce a v případě nastupujícího
náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva města,
*01.02*
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu
jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně
3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města v rozsahu dle
důvodové zprávy.
ZM_2020-37/1
Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2020
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2020.
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ZM_2020-38/1
Volba člena kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
členem kontrolního výboru pana Juraje Sucháně.
ZM_2020-39/1
Volba člena finančního výboru
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
členem finančního výboru pana Juraje Sucháně.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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