MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 2. března 2020
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 31 členů zastupitelstva města.
(omluveni: MUDr. Antonín Vajcík, Mgr. Ivana Tezcan)
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Souhlas zastupitelů města se zveřejněním e-mailové adresy
Na stole jsou připraveny k podpisu souhlasy ke zveřejnění e-mailových adres členů zastupitelstva
na webových stránkách města. V minulém období jsme e-mailové adresy měli zveřejněné. Poměrně často se stává, že jak občané, tak i organizace zasílají prostřednictvím úřadu svá sdělení zastupitelům – takto se budou moci obracet přímo na Vás. Pokud budete souhlasit se zveřejněním
Vašeho e-mailu, do připravených tiskopisů doplňte Vaše e-mailové adresy a souhlas podepište,
přičemž jej můžete kdykoliv odvolat. Při odchodu jej ponechte na stolech.
Dále starosta města informoval zastupitele, že pan Michal Šubrt písemně rezignoval na mandát
v Zastupitelstvu města Trutnova k 19.02.2020. Současně také rezignoval na členství v Kontrolním
výboru a Finančním výboru Zastupitelstva města Trutnova. Na jeho místo jako náhradník nastoupil
pan Juraj Sucháň.
Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Trutnova
Pan Juraj Sucháň složil slib člena zastupitelstva města.

Návrhový výbor
1. Mgr. Ondřej Čalovka
2. Bc. Kateřina Hůlková
3. Bc. Iva Řezníčková

Hlasování: 30 – 0 – 1
Hlasování: 29 – 0 – 2
Hlasování: 31 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Ing. Václav Javůrek, MUDr. Jozef Kochan

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

Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
3b) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1
3c) Návratná finanční výpomoc – Turistické informační centrum Trutnov
3d) VAK Trutnov, a.s. – účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
4. Majetek města
5. Dotace
6. Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově
7. Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
8. Úhrada nákladů za pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“
9. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
10. Kulturní cena města Trutnova
11. Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
12. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
13. Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2020
14. Různé
15. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje:
 stažení bodu 3d) VAK Trutnov, a.s. – účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (v rozpočtu částka na nákup akcií zůstává),
 v materiálu M4b3 navrhuje stáhnout bod č. 6 (z důvodu dalšího jednání se žadatelem).
Dále navrhuje do bodu č. 14 Různé doplnit body: Volba člena kontrolního výboru, Volba člena finančního výboru. Navrhuje provést volbu veřejnou, pokud nebude předložen jiný návrh.
Dále požádal zastupitele o úpravu návrhu usnesení v materiálu M4b4:
v bodě usnesení 02.01 si doplňte za p. p. 3173 do závorky (nově pod p. p. 3173/1) – důvodem je
zápis geometrického plánu po dokončení infrastruktury do katastru nemovitostí.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.

Hlasování o doplněném programu
1.
2.
3a)
3b)
3c)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1
Návratná finanční výpomoc – Turistické informační centrum Trutnov
Majetek města (bez bodu č. 6 v materiálu M4b3)
Dotace
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově
Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
Úhrada nákladů za pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Kulturní cena města Trutnova
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2020
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14.

15.

Různé
Volba člena kontrolního výboru
Volba člena Finančního výboru
Závěr
Hlasování o doplněném programu: 31 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o plnění usnesení zastupitelstva města. Dále
pohovořil o plnění investičních akcí města.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na investiční akci SVČ Trutnov – dostavba areálu Nivy. Porovnával si
náklady na tuto akci předkládané na minulém zasedání zastupitelstva a náklady uvedené v předkládaném materiálu. Dle jeho názoru jsou náklady ve stejné výši a zajímal se o důvod uvedení této
akce v tabulce. Jeho dotaz zodpověděl starosta města. Dále se dotazoval, zda bude dodržen termín dokončení akce Rekonstrukce objektu skautů (předpokládaný termín dokončení do konce
května t. r.). Vzhledem k dosavadnímu čerpání rozpočtu na tuto akci se domnívá, že se termín
dokončení posune. Následně se dotazoval na akci ZUŠ Školní – sanace, u které není v tabulce
uveden skutečný termín dokončení. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje
města.
p. Ondráško se u stavby Rekonstrukce venkovního koupaliště dotazuje na poznámku o přenesené
daňové povinnosti. Dotaz zodpověděl Ing. Gereg, vedoucí Odboru finančního. Dále vedena diskuse o tom, zda je město plátce DPH či nikoliv.
Ing. Luhan se dále dotazuje na termín dokončení investiční akce Rekonstrukce venkovního koupaliště. Starosta města uvedl, že termín dokončení rekonstrukce se předpokládá možná dříve než
v červnu t. r.
Ing. Fajfr navazuje na jednání finančního výboru. Informoval zastupitele o tom, že Ing. Nečas na
jednání výboru vyslovil připomínku k předkládanému rozpočtovému opatření. Jeho dotaz zodpověděl starosta. Dále uvedl, že na příštím jednání finančního výboru bude přítomen zástupce Odboru
rozvoje města a Odboru finančního. Podrobnější informace byly Ing. Nečasovi sděleny hned následující den po zasedání finančního výboru. Jednalo se dle jeho názoru pouze o nepochopení
předložených informací.
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: 27.04.2020
Hlasování: 31 – 0 – 0

3a) Rozpočet města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: 22 – 0 – 9
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3b) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Starosta města seznámil zastupitele s předkládaným rozpočtovým opatřením. Následně se detailně věnoval rozboru příjmů a výdajů v jednotlivých kapitolách rozpočtového opatření. Dále uvedl, že
členové sdružení Žít v Trutnově podali několik návrhů, které však neobsahovaly výši finančních
nákladů a na jejich zařazení do položek rozpočtu. Návrhy byly předány Komisi pro strategický rozvoj a postupně budou zařazovány do rozpočtu města. Předkládané rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru, který ho doporučil schválit.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na rozsah víceprací při rekonstrukci venkovního koupaliště a dále se
dotazuje rozpočet na akci Rekonstrukce objektu skautů (viz str. 4). Jeho dotazy zodpověděl
Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje města. Mgr. Sobotka dále uvedl, že Sdružení Žít v Trutnově
navrhovalo do rozpočtového opatření zahrnout projekt „Kameny zemřelých“. Podklady má připravené (např. zmapovaný terén, zpracovaný rozpočet). Informoval, že k tomuto proběhla osobní
schůzka s panem starostou. Starosta města doplnil, že předpokládaný rozpočet na tuto akci činí
cca 50.000,00 Kč, ale bude nutné jednotlivé položky rozpočtu konkretizovat.
Mgr. Hendrych navázal na předchozí diskuzi. Navrhuje doplnění žádosti, která bude následně zahrnuta do dalších rozpočtových změn.
Ing. Javůrek se dotazuje na výdaj Technické služby Trutnov s.r.o. – údržba veřejné zeleně (viz
str. 4) a zajímá ho, proč došlo k navýšení částky na údržbu. Ing. Franc, vedoucí Odboru rozvoje
města, uvedl, že město musí provádět v souladu s platnou legislativou údržbu stromů. Následně
podal podrobnější informace k této problematice
, pracovník Technických služeb
Trutnov, s.r.o. Uvedl, že v loňském roce byl zpracován pasport veřejné zeleně ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou. Byly vybrány stromy, které potřebují ošetření nejvíce.
Ing. Javůrek se dotazuje, zda by vzhledem k dosavadnímu mírnému průběhu zimy a k nižším nákladům na zimní údržbu nemohlo dojít přesunu nevyužitých finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně. Na jeho dotaz reagoval starosta města.
Mgr. Hendrych doplnil bližší informace k zajištění a financování zimní údržby na území města.
Osobně by neočekával velké úspory v této položce. Ing. Javůrek doplnil, zda by nemělo dojít ke
změně systému zimní údržby.
Ing. Jaďuď se dotazuje na podrobnosti k pasportu zeleně.
pracovník Technických
služeb Trutnov, s.r.o., uvedl, že přes 400 stromů na území města je v havarijním stavu. Pasport
veřejné zeleně je k nahlédnutí v prostorách Technických služeb Trutnov, s.r.o. a v systému
T-MAPY. Dále uvedl, že rozpočtovaná částka bude v letošním roce vyčerpána. Dále vedena diskuse o veřejné zeleni.
Ing. Luhan se dotazuje na výši daně z příjmů právnických osob (viz str. 2). Jeho dotaz zodpověděl
Mgr. Adamec.
Ing. Javůrek se vrací k návrhu rozpočtových změn, které předložilo sdružení Žít v Trutnově. Zástupci sdružení budou komunikovat s Odborem rozvoje města a zároveň by očekávali zpětnou
vazbu z úřadu. Ing. Javůrek se dotazuje na informace k dopravním bodům (např. Libeč), které
z akcí se plánují v projektové přípravě. Starosta města následně i místostarosta Mgr. Hendrych by
uvítali nejdříve osobní projednání v užším kruhu, následně pak na zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že ostatní zastupitelé neznají detaily.
Ing. Fajfr navazuje na předchozí diskusi. Proběhlo jednání o zařazení některých akcí, které má
sdružení ve svém volebním programu.
Mgr. Sobotka uvedl, že se jedná o kvalifikovaný odhad částky, která je zahrnuta do rozpočtu. Jako
příklad uvedl financování akce Rekonstrukce stadionu ZŠ V Domcích, kde skutečné náklady byly
nižší než rozpočet. Na tento příspěvek reagoval starosta města. Ing. Jelínek následně doplnil
podrobnější informace k nákladům na rekonstrukci hřiště (rozpočtovaná částka obsahuje rezervu
na případné vícepráce). Starosta města by do budoucna uvítal aktivní spolupráci všech stran
s cílem budovat smysluplné věci. Mgr. Sobotka doplnil, že návrh byl podán písemně, členové
sdružení by očekávali písemnou odpověď ze strany města.
Mgr. Sobotka se vrací k možnosti výstavby zastávky ve Starém Rokytníku. Zjišťoval si podrobné
informace na krajském úřadu a dotazuje se, zda je v této akci zahrnuta výstavba chodníků.
Mgr. Adamec doplnil, že se jedná o akci krajského zastupitelstva. Doporučil se vrátit ke schvalování rozpočtového opatření.
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Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na lokality, kde bude prováděna výsadba zeleň. Dotaz zodpoví ředitel Technických služeb Trutnov s.r.o.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: 22 – 0 – 9
3c) Návratná finanční výpomoc – Turistické informační centrum Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Turistické informační centrum Trutnov ve výši 428.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
Hlasování: 31 – 0 – 0
4. Majetek města – Mgr. Hendrych
POZEMKY
Mat. 4b1 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
část p. p. 942/83, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 317/39 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4b2 – 5 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu 3. Další dotazy nebyly, rozprava
ukončena.
Samostatné projednání a hlasování o bodu 3
Ing. Javůrek se dotazuje na plánované připojení komunikace, která propojí Poříčí s Horním Starým
Městem. Navrhoval by spíše dlouhodobý pronájem tohoto pozemku. Mgr. Adamec se domnívá, že
pozemek nezasáhne do plánované výstavby komunikace. Další informace doplnil Mgr. Hlíza. Další
dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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/m2, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu 3: 27 – 0 – 4
Hlasování o bodech 1-2, 4-5
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p.
(572,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši 2.920,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
p. p. 725, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 2977, p. p. 2978, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 3099/3, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 3099/3 (262,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
za kupní ce2
nu v místě a čase obvyklou ve výši 220,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech 1-2, 4-5: 31 – 0 – 0
Mat. 4b3 – 7 bodů (bod č. 6 stažen)
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 2656/99, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2656/99 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (nesoulad s regulačním plánem).
p. p. 122/4, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
nabídku k prodeji p. p. 122/4 (880,00 m2) v k. ú. Oblanov od spol. DOOKU GROUP, a. s.
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2902 (cca 520,00 m2) v k. ú. Trutnov

jako zahradu.
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p. p. 392, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 392 (cca 60,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
k parkování.
p. p. 1930/38, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1930/38 (10,28 m2) v k. ú. Trutnov

ke zřízení sjezdu.

p. p. 122/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
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.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál.
Mgr. Eichler znovu upozornil na úpravu návrhu usnesení v bodě 02.01 a požádal o doplnění:
za p. p. 3173 do závorky (nově pod p. p. 3173/1) – důvodem je zápis geometrického plánu po
dokončení infrastruktury do katastru nemovitostí.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka poukazuje na odpuštění pokuty v jiném případě a dotazuje se, v čem je tento případ
jiný. Na jeho dotaz reagoval starosta. Z jeho pohledu je investor výstavby dlouhodobě problematický. Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Smlouva č. 280 001
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
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.
Zastupitelstvo města schvaluje
 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,
 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.
Hlasování: 26 – 0 – 4 (1)

v 17:14 odešel pan Ondráško, vrátil se v 17:15
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Mat. 4b5 – 4 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné hlasování o bodu č. 3 a 4. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
v 17:23 odešel Mgr. Káňa, vrátil se v 17:27
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 3
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek odůvodnil požadavek na samostatné hlasování o tomto bodu z důvodu nesouhlasu
s výkupem infrastruktury u rodinných domů. Další dotazy nebyly, rozprava k danému bodu ukončena.
p. p. 653/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování o bodu č. 3: 23 – 0 – 6 (2)
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 4
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se zajímá, jak bude probíhat staveništní doprava na darované pozemní komunikaci
(nadměrné zatížení komunikace) a na její technické parametry. Na dotaz reagoval nejprve
Mgr. Eichler, následně starosta města. Další dotazy nebyly, rozprava k danému bodu ukončena.
p. p. 2085/32 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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.,
 přijetí daru p. p. 2085/47 (267,00 m2) v k. ú. Trutnov, včetně chodníku, od spol. Protivítr-Invest
s.r.o., do majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí spol. Protivítr-Invest s.r.o.
Zastupitelstvo města neschvaluje
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.
Hlasování o bodu č. 4: 27 – 0 – 4
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Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 1-2
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 60, k. ú. Bezděkov u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 60 (cca 40,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
a kupní ce2
nu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 150,00 Kč/m , k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
výkup p. p. 48 (3 466,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od spol. ATS INVEST s. r. o.
Hlasování o bodech 1-2: 28 – 0 – 2 (1)
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Hluboký příkop čp.

(odepsání nevymahatelné pohledávky)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop
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
, Trutnov, po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu zániku
dlužníka bez právního nástupce.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop
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.

Stránka 9 z 18

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
, Trutnov, po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu zániku
dlužníka bez právního nástupce.
Hlasování: 27 – 0 – 4
Mat. 4c2 – Mladobucká čp.

(odepsání nevymahatelných pohledávek)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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),
 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
v Trutnově v době od ledna 1995 do dubna 1995),
za byt Mladobucká
za byt Mladobucká
, Trutnov, po
.
Zastupitelstvo města schvaluje
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 Mladobucká
v Trutnově
v době od září 1999 do května 2000),
 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
v Trutnově v době od ledna 1995 do dubna 1995),
za byt Mladobucká
za byt Mladobucká
, Trutnov, po
.
Hlasování: 31 – 0 – 0
Mat. 4c3 – Hluboký Májová čp.

(odepsání zbývající části pohledávky)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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V 17:32 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zastupitelstva zahájeno v 17:42, za účasti
31 zastupitelů.

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov, s. r. o.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 808.103,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 04.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce 2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti
ze dne 10.02.2020 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 3.095.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada
výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 1.014.427,50 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách
460, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 07.02.2020 – úhrada výdajů
spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2020,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 2
5b) 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 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 –
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úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2020 (nájemné, provozní, úklidové a čisticí
prostředky a energie),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 29 – 0 – 2
5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na celkovou částku výměny UMT povrchu. Jeho dotaz zodpověděl starosta města. Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 29 – 0 – 2
5d) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327,
541 03 Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 0

6. Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 v k. ú. Poříčí pro budoucí ulici na p. p. 96/8 název "K Remízku",
 v k. ú. Trutnov-Horní Předměstí pro budoucí ulici na p. p. 1873/7 název "Daunova",
 v k. ú. Bojiště pro budoucí ulici na p. p. 1168 název "Pod Baterií",
 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",
 v k. ú. Horní Staré Město pro budoucí ulici na p. p. 1845/2 a 1845/3 název "Rozhraní",
 v k. ú. Horní Staré Město pro ulici na p. p. 1864/2 název "Rechenburská",
 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",
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 v k. ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p. p. 348/1, 349/1, 349/4, 349/37 a 350 název "Za
Vodou",
 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".
Hlasování: 30 – 0 – 1
7. Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o. – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 31 – 0 – 0
8. Úhrada nákladů za pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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:






Hlasování: 31 – 0 – 0

9. Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova volí
paní
, nar.
v Trutnově a pana
, nar.
Okresního soudu v Trutnově.

, bytem
, bytem

, přísedící Okresního soudu
, přísedícím
Hlasování: 31 – 0 – 0
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10. Kulturní cena města Trutnova – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Přívratský se vyjádřil k navrženým kandidátům na kulturní cenu za rok 2019. Zvažoval, zda se
má přihlásit do diskuse. Osobně se domnívá, že je nutné připomenout i jím navrženého kandidáta
MgA. Kasíka, potažmo celý kolektiv zaměstnanců UFFO. Domnívá se, že 10letou tradici činnosti
UFFO je dobré si připomínat. UFFO je zařízení, které má mj. také mezinárodní ohlas. Touto formou by chtěl, aby si tuto skutečnost uvědomili i ostatní zastupitelé. Dle jeho názoru představuje
UFFO velkou hodnotu pro město Trutnov. Doporučoval by zvážit, zda neupravit statut pro přidělování kulturních cen (např. zvážit, že by byla cena udělována v několika kategoriích obdobně jako
sportovní ceny).
Mgr. Adamec navázal na předchozí příspěvek. Očekával by podobnou diskusi při jiné příležitosti.
Je nutné si uvědomit, že i bez získání ocenění mohou lidé přispět k rozvoji města. Dává na zvážení, zda by nebylo vhodné do budoucna upravit statut pro udělování kulturní ceny. Dále uvedl, že
návrh na ocenění předložila Kulturní komise a její doporučení podpořila také Rada města Trutnova. Návrhy na kandidáty předkládá veřejnost.
Ing. Přívratský se domnívá, že se pro udělení ceny je rozhodující hlasování zastupitelů.
Ing. Andrle, Ph.D., navrhuje udělení kulturní ceny
Požaduje samostatné
hlasování o návrhu ocenění pro
a
Ing. Javůrek navazuje na příspěvek Ing. Přívratského. Uvítal by také změnu statutu pro udělování
kulturní ceny města.
Ing. Fajfr souhlasí s názorem Ing. Javůrka o možné změně statutu pro udělování ceny. Dále se
vyjádřil k návrhům na udělení kulturní ceny. Podporuje ocenění
. Současně by
také navrhl ocenit pořadatele Open Air Music Festivalu společnost Geronimo, potažmo jeho zakladatele
. Festival býval fenomén, má pestrou historii a přispěl k propagaci
města.
byl na udělení kulturní ceny již několikrát navrhován. Vyzval ostatní zastupitele, aby podpořili jeho návrh na jeho ocenění a uvedl důvody, pro které spatřuje udělení kulturní ceny
za důvodné.
Mgr. Sobotka uvedl, že Ing. Andrle, Ph.D., požadoval hlasování nejprve o ocenění
a následně o návrhu ocenit
.
Starosta města reagoval na příspěvek pana zastupitele Fajfra. Proti návrhu na ocenění
nic nemá, ale uvítal by sdělovat věci tak, jak ve skutečnosti byly. Následně na příspěvek
Mgr. Adamce navázal a dále ho doplnil Mgr. Hendrych.
Ing. Fajfr předchozí příspěvek považuje za osobní názor pana starosty. Dle jeho názoru by si hudební festival určitě ocenění zasloužil.
Další návrhy ani dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
v 17:53 odešla Bc. Řezníčková, vrátila se v 17:55
v 18:03 odešel Ing. Andrle, Ph.D., vrátil se v 18:04, ještě odešel v 18:13, vrátil se v 18:14
Hlasování o návrhu Kulturní komise – ocenění
Zastupitelstvo města Trutnova uděluje
Kulturní cenu města Trutnova
za úspěšný projekt „Listování v Trutnově“,
který veřejnosti zprostředkovává setkání se současnou českou i světovou literaturou.
Hlasování: 26 – 0 – 5
Hlasování o protinávrhu Ing. Andrleho, Ph.D. – ocenění
Zastupitelstvo města Trutnova uděluje
Kulturní cenu města Trutnova

.
Hlasování: 5 – 12 – 13 (1) – návrh nebyl přijat
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Předložený návrh usnesení na udělení Kulturní ceny města Trutnova za rok 2019
nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o protinávrhu Ing. Fajfra – ocenění
Zastupitelstvo města Trutnova uděluje
Kulturní cenu města Trutnova

.
Hlasování: 5 – 16 – 9 (1) – návrh nebyl přijat

Předložený návrh usnesení na udělení Kulturní ceny města Trutnova za rok 2019
nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
11. Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2019.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova na rok 2020.
Hlasování: 31 – 0 – 0
12. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
– Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena. Mgr. Adamec oznámil střet zájmů.
Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje
 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,
 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.
Hlasování: 26 – 0 – 5

13. Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2020 – Ing. Luhan
Písemný materiál.
Ing. Luhan, předseda kontrolního výboru, uvedl, že výbor neobdržel žádný podnět ke kontrolní
činnosti. Dále informoval zastupitele, že kontrolní výbor podal návrh na přezkum interního předpisu
o zadávání veřejných zakázek (snaha o změnu kritérií). Ing. Seidel, tajemník MěÚ, uvedl, že návrh
obdržel a byl předán právnímu odd. Jedná se o směrnici rady města, která bude následně schvalována příslušnými orgány města.
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Zahájena rozprava.
Ing. Voborník doplnil další podnět výboru, který se ještě týkal složení výběrových komisí. Dle jeho
názoru by většinu členů výběrové komise měli tvořit odborníci na danou problematiku. Na tento
příspěvek reagoval starosta města.
Ing. Luhan uvedl, že se jedná pouze o návrh s cílem zkvalitnit zadávání výběrových řízení úřadu.
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2020.
Hlasování: 29 – 0 – 2

14. Různé
Návrhy na doplnění člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova
Mgr. Adamec vyzval předsedy jednotlivých politických klubů, aby nominovali kandidáty na uvolněné místo ve výborech zastupitelstva města.
Návrhy
Mgr. Adamec – navrhuje na člena kontrolního a finančního výboru pana Juraje Sucháně.
Další návrhy nebyly.
14a) Volba člena kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Trutnova volí
členem kontrolního výboru pana Juraje Sucháně.
Hlasování: 26 – 0 – 4 (1)
14b) Volba člena finančního výboru
Zastupitelstvo města Trutnova volí
členem finančního výboru pana Juraje Sucháně.
Hlasování: 26 – 0 – 4 (1)

v 18:37 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 18:38

DOTAZY ZASTUPITELŮ
Bc. Řezníčková
Vrací se k udělení souhlasu se zveřejněním e-mailu. V minulém volebním období e-mail měla zveřejněný, ale byl často zahlcován spamy. Dává na zváženou, zda by nebylo možné všem zastupitelům založit e-mailové adresy v doméně @trutnov.cz. Na tento dotaz reagoval Ing. Seidel, tajemník
MěÚ, který uvedl, že by e-mail mohl být založen. Jeho užívání je však zpoplatněno (náklady cca
8 €/měsíc). Není si ale jist, že i tento e-mail nebude spamován. Mgr. Adamec uvedl, že zastupitelé
mohou uvést svůj soukromý e-mail. Pokud však projeví zájem, bude jim založen a hrazen e-mail
v doméně @trutnov.cz.
Mgr. Sobotka
Navázal na předchozí diskusi o zveřejnění e-mailu. Uvítal by založení e-mailu v doméně
@trutnov.cz vzhledem k tomu, že město má dle jeho názoru dokonalejší antispamovou ochranu.
Mgr. Adamec vyzval zastupitele, kteří chtějí založit e-mail v této doméně, aby se nahlásili
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u Ing. Seidela, tajemníka MěÚ. Mgr. Sobotka dále uvedl, že zaregistroval vypsané výběrové řízení
na obsazení místa energetického managera a dotazuje se, kolik bylo uchazečů a zda toto místo
bylo obsazeno. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Seidel, tajemník MěÚ.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Vyjádřil svůj názor na zveřejnění e-mailu a doplnil, jak tuto situaci řeší Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dále se vrátil k problematice zřízení dětského dopravního hřiště ve městě. Dotazuje
se, jak se vyvíjí jednání o výběru místa pro umístění hřiště. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Uvedl, že v jednání je samostatné umístění hřiště nebo jeho vybudování a provozování při některé
organizaci města (aktuálně projevilo zájem SVČ).
Ing. Javůrek
Dotazuje se na projekt Poskytování energetických služeb metodou EPC. Mgr. Adamec uvedl, že
projekt vzhledem k ekonomické nevýhodnosti byl ukončen.
Dále se dotazuje, zda se člen zastupitelstva města může jako host účastnit jednání redakční rady
radničních listů.
Mgr. Adamec uvedl, že jednání redakční rady je neveřejné a je nutné se seznámit s příslušnými
ustanoveními z. č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Domnívá se, že radniční listy by měly být
apolitické, vzhledem k tomu, že je celá řada jiných možností. Ing. Javůrkovi bude zaslána odpověď
na jeho dotaz, zda se zastupitel může jako host účastnit jednání redakční rady radničních listů.
Ing. Javůrek uvedl, že mu stále není jasný status pracovní skupiny pro dopravu. Projevil zájem se
zapojit do aktivit této komise. Starosta města uvedl, že skupina pracuje v rámci Strategické komise
pro rozvoj města Trutnova. Proběhlo první setkání, ze kterého je vyhotoven zápis, uloženy úkoly.
Další jednání se plánuje na druhou půlku března t. r. Očekává se také zapojení odborných pracovníků z krajského úřadu a ŘSD.
Ing. Fajfr
Reaguje na příspěvek starosty města o zaměření radničních listů. Navrhoval by zřízení opozičního
sloupku, který by zástupci opozice mohli využívat. Mgr. Adamec uvedl, že opozice již tento prostor
má a zároveň se odvolal na platný tiskový zákon a interní předpis schválený radou města. Uvedl,
že koalice využívá radniční listy pro zveřejnění novoročního přání a poděkování při skončení volebního období a ne k žádným dalším politickým aktivitám. Ing. Fajfr upozornil, že tisk radničních
listů je financován z veřejných zdrojů.
Ing. Javůrek
Navázal na předchozí diskusi. Uvedl, že vydavatelem radničních listů je město Trutnov a mělo by
o nich dle jeho názoru rozhodovat zastupitelstvo města. Ing. Javůrek uvedl, že redakční rada nemá
právo redigovat zaslané příspěvky. Mgr. Adamec uvedl, že žádný článek redigován nebyl.
V případě pochybností se doporučil panu zastupiteli obrátit se na soud.

Ing. Seidel, tajemník MěÚ, uvedl, že náklady na zřízení e-mailů pro členy zastupitelstva v doméně
@trutnov.cz budou představovat náklad cca 75.-80.000,00 Kč/rok, bude předloženo ke schválení
v rámci rozpočtového opatření č. 2. Dále požádal zastupitele, kteří se rozhodnout zveřejnit svůj
soukromý e-mail, aby nechali vyplněné formuláře na stole. Zastupitelé, kteří chtějí zřídit e-mail
v doméně @trutnov.cz, případně nechtějí svůj e-mail zveřejnit, požádal o zaslání zprávy na
e-mail seidel@trutnov.cz. Pro vytvoření e-mailové schránky bude použit osobní údaj zastupitelů
(příjmení, popř. jméno).
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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 27.04.2020. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:19.
Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Václav Javůrek

MUDr. Jozef Kochan
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