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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2020-40/2
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.
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stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští
zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.06.2020
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2020-41/2
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 341/2 (cca 70,00 m2) v k. ú. Oblanov
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 900,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
prodej části p. p. 341/2 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu
2
v místě a čase obvyklou ve výši 900,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-42/2
p. p. 64/1 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 64/1 (cca 432,00 m2), části p. p. 64/11 (cca 5,00 m2), části p. p. 64/12 (cca
372,00 m2), p. p. 64/13 (190,00 m2) a p. p. 64/20 (13,00 m2), vše v k. ú. Dolní Staré Město,
spol. BOS auto s. r. o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 600,00 Kč/m2,
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-43/2
p. p. 2924/1, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2924/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Babí
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. Kupující před podpisem kupní smlouvy vyklidí část p. p. 2924/1, která nebude předmětem prodeje a uhradí poplatek ve výši
2,00 Kč/m2/rok, min. 300,00 Kč/rok, za bezesmluvní užívání části p. p. 2924/1 (cca 70,00 m 2)
zpětně za 3 roky.
neschvaluje
*02.01*
prodej části p. p. 2924/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Babí
.
ZM_2020-44/2
p. p. 2128, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2128 (2,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m 2, jako pozemek pod stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2020-45/2
p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1505/11 (cca 424,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu
č. 286, 287, 288, M. Pujmanové, Trutnov, k rozšíření vlastních pozemků (zahrada, dětské
hřiště).
ZM_2020-46/2
p. p. 1566/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1566/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov
ZM_2020-47/2
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2119/1 (12,50 m2) v k. ú. Trutnov

.

.

ZM_2020-48/2
p. p. 217, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 217 (cca 469,00 m2) v k. ú. Voletiny
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.
ZM_2020-49/2
p. p. 2118/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2118/1 (okapové a přístupové chodníčky – celkem cca 85,00 m2) v k. ú.
Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek č.p. 553 a 554 Úpská, v Trutnově, za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-50/2
st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej podílu o vel. 936/27736 na st. p. 710 (o celkové výměře 421,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město
a
do podílového spoluvlastnictví
v rozsahu každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp.
, příslušející k bytové
jednotce č.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 850,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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ZM_2020-51/2
st. p. 225/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej podílu o vel. 6974/12241 na st. p. 225/1 (o celkové výměře 122,00 m 2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova
jako podíl na pozemku pod domem čp.
, příslušející k bytové jednotce č.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 200,00 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-52/2
p. p. 2833/1 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2833/1 (cca 18,00 m2) části p. p. 2202/14 (cca 9,00 m2) a části p. p. 3196/1
(cca 21,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 475, 476, ulice Zámečnická,
Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m 2, jako okapové
chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-53/2
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 147/27 (cca 52,00 m2) v k. ú. Oblanov
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.
ZM_2020-54/2
p. p. 236/192, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 236/192 (cca 25,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 jako manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2020-55/2
p. p.
, k. ú. Kocbeře, p. p.
, k. ú. Brusnice
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na p. p.
v k. ú. Brusnice
a veškerých jeho součástech, jakož i na pozemcích a jejich součástech, vzniklých rozdělením nebo oddělením od p. p.
, která je ve vlastnictví
, a stavbách na nich v budoucnu umístěných, vůči vlastníkovi sousedního pozemku, tj. p. p.
v k. ú. Kocbeře, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
 stavebník zajistí na své náklady, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby
vzdání se práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
 město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody,
a pokud tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne v případě potřeby stavebníkovi
souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu na
p. p.
v k. ú Brusnice.
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ZM_2020-56/2
p. p. 2280, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
výkup p. p. 2280 (65,00 m2) včetně přístřešku na popelnice, v k. ú. Horní Staré Město od
Společenství vlastníků jednotek – Pomněnková 434 - 436, Trutnov 4, 541 02, a od Společenství vlastníků jednotek Pomněnková č.p. 437 a 438, Trutnov.
ZM_2020-57/2
p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení ZM 2020-17/1, kterým byl schválen 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., z důvodu vysokého rozdílu mezi požadovanou cenou a cenou
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.
ZM_2020-58/2
p. p. 1234/2, st. p. 5126, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
výkup p. p. 1234/2 (536,00 m2) a st. p. 5126 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov od České republiky,
s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.
ZM_2020-59/2
část p. p. 60/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod části p. p. 60/1 (cca 1 461,00 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.
ZM_2020-60/2
p. p. 2786/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
výkup p. p. 2786/4 (592,00 m2) k. ú. Trutnov za požadovanou kupní cenu 4.700.000,00 Kč.
ukládá
*02.01*
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku města, zajistit vypracování aktuálního znaleckého
posudku – stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Termín: 15.06.2020
pověřuje
*03.01*
Mgr. Eichlera, místostarostu, ve spolupráci s Odborem majetku města k jednání o nižších
cenových podmínkách.
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ZM_2020-61/2
p. p. 1191/2, p. p. 1191/3, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 1191/2 (189,00 m2), p. p. 1191/3 (166,00 m2) v k. ú. Voletiny od České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Trutnova, jako pozemky pod chodníky ve vlastnictví města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2020-62/2
Moravská čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 3.405,00 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Jičíně sp. zn.
ze dne
14.01.1999 a příslušenstvím, tvořeným poplatkem z prodlení ve výši 75.794,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši 518,00 Kč a náklady exekučního řízení ve výši 484,00 Kč
(dluh vzniklý z titulu nedoplatku na nájemném za dobu od prosince 1994 do února 1996)
za byt Moravská , Trutnov, po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 3.405,00 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Jičíně sp. zn.
ze dne
14.01.1999 a příslušenstvím, tvořeným poplatkem z prodlení ve výši 75.794,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši 518,00 Kč a náklady exekučního řízení ve výši 484,00 Kč
(dluh vzniklý z titulu nedoplatku na nájemném za dobu od prosince 1994 do února 1996)
za byt Moravská , Trutnov, po
.
ZM_2020-63/2
Břečštejnská čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 137.015,00 Kč jistinu dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.01.2005 s příslušenstvím, tvořeným 30.540,00 Kč náklady
soudního řízení, 12.530,00 Kč náklady exekučního řízení a nevyčísleným poplatkem
z prodlení
za byt Břečštejnská
, Trutnov, po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 137.015,00 Kč jistinu dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 20.01.2005 s příslušenstvím, tvořeným 30.540,00 Kč náklady
soudního řízení, 12.530,00 Kč náklady exekučního řízení a nevyčísleným poplatkem
z prodlení
za byt Břečštejnská
, Trutnov, po
.
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ZM_2020-64/2
Spojka čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 17.392,74 Kč zbývající část jistiny dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.03.2013 s příslušenstvím, tvořeným 3.364,00 Kč náklady exekučního řízení v této věci a nevyčísleným poplatkem
z prodlení
za byt Spojka
, Trutnov, po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 17.392,74 Kč zbývající část jistiny dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.03.2013 s příslušenstvím, tvořeným 3.364,00 Kč náklady exekučního řízení v této věci a nevyčísleným poplatkem
z prodlení
za byt Spojka
, Trutnov, po
.
ZM_2020-65/2
Nájem nebytových prostor po dobu nouzového stavu
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
snížení nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které město
Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, dle schválených usnesení rady města.
schvaluje
*02.01*
prominutí sníženého nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, dle schválených usnesení rady města,
*02.02*
provedení úpravy příslušných položek rozpočtu města dle schválených usnesení rady města.
ZM_2020-66/2
Opatření města v rámci zmírnění následků koronavirové krize
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
soubor opatření v rámci koronavirové krize schválených Radou města Trutnova:
a) odklad splátek nájemného za měsíce březen 2020 až květen 2020 dle smlouvy
o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel
s nájemci působících v městských objektech, po dobu tří měsíců, kteří byli přímo dotčeni omezením provozu na základě usnesení vlády České republiky v souvislosti
s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS CoV2),
b) snížení a následné prominutí sníženého nájemného vyplývajícího ze smluv o nájmu
prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech dle materiálu ZM_02_M4d1,
c) snížení a následné prominutí snížených plateb za užívání nebytových prostor, vyplývajících ze smlouvy o užívání prostor sloužících podnikání, kterou Lesy a parky Trutnov s.r.o., uzavřely na základě smlouvy o správě veřejných pohřebišť ze dne
27.09.2002 – jako správce s uživatelem působícím v městském objektu (Správní administrativní budova na hřbitově v Trutnově – prodejna květin), za měsíce, v nichž
alespoň z části byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav (maximálně však za 3 měsíce),
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v případě, kdy tento nájemce mohl po dobu nouzového stavu pouze z části provozovat svoji činnost,
d) prominutí nájemného u letních předzahrádek (včetně umístění pouze stolku a židlí)
před provozovnami u smluv o nájmu pozemku v majetku za období od 01.03.2020 do
31.12.2020.
ZM_2020-67/2
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého
návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2020-68/2
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2.
ZM_2020-69/2
Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6.000.000,00 Kč společnosti Lesy a parky
Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, na účel určený žadatelem v žádosti,
*01.02*
smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, ve znění dle
předloženého návrhu.
ZM_2020-70/2
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 76.450,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 62.750,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na
sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti, pořízením materiálu v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.050,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2020,
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*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 43.150,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu (oddíl softballu, rekreačních sportů, nohejbalu a tenisu) v roce 2020 (zejména cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovní výzbroje, platby rozhodčím apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 243.850,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2020,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 639.750,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu
v roce 2020,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 75.500,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového oddílu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov v roce 2020,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 27.250,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména výdajů na dopravu na utkání, elektřinu, vodu apod.),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Trutnov, dle
předložené vzoru.
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ZM_2020-71/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 215.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména
nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.) a výdajů na obnovu vybavení herny,
nákupu didaktických a cvičebních pomůcek,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 237.851,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249,
Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména úhrada nájemného v měsících leden až prosinec 2020, pronájem kuchyňské linky, výdaje na drobné
opravy a údržbu prostor a městské vývěsky, čistění koberců a oken, úklid a úklidové prostředky a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na vyrábění} apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2020-72/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS Klub vojenské historie, p. s., IČ 70954739,
Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 13.02.2020, tj. na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (Jánské kaple) v Trutnově v letech 2020, 2021 a 2022 (zejména osobní náklady pracovníků zajišťující provoz kaple) a výdajů spojených s pořádáním oslav výročí bitvy u Trutnova
27.06.1866, Dnů Evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2020, 2021,
2022,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p. s., IČ 70954739, Horní Žďár 7,
544 66 Hajnice, v předloženém znění,
*02.01*
smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v Trutnově v předloženém znění.
ZM_2020-73/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 530.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, na
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 14.02.2020 – částečná úhrada
výdajů spojených s opravou asfaltového povrchu v prostoru před budovou stanice HZS
v Trutnově 3-Poříčí v roce 2020 (I. etapa – opravy zpevněných ploch v areálu HZS Královéhradeckého kraje, PS Trutnov),
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého
znění.
RŮZNÉ
ZM_2020-74/2
Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond
mikroprojektů, dále jen „program“,
*01.02*
vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně
nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
575.000,00 Kč,
*01.03*
podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem Gmina Miasto
Świdnica.
ZM_2020-75/2
Zástupci města ve společnosti Transport Trutnov, s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
navrhuje
*01.01*
Ing. Vendulu Kasperovou jako zástupce města do funkce jednatelky společnosti Transport
Trutnov, s. r. o.
ZM_2020-76/2
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2019.
ZM_2020-77/2
Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření dodatku veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské policie Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona
o obecní policii s městy Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda
nad Úpou a Žacléř, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Bernartice, Horní
Maršov, Chotěvice, Královec, Lampertice, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Suchovršice, Staré
Buky, Vlčice, Velké Svatoňovice a Zlatá Olešnice dle předloženého návrhu.
Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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