MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 11. května 2020
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 33 členů zastupitelstva města.
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti, tisku.
Dnešní jednání Zastupitelstva města Trutnova bylo zorganizováno dle pokynů Ministerstva vnitra
ze dne 06.04.2020, které vychází z usnesení vlády č. 388 z téhož dne (publikováno ve sbírce zákonů pod č. 151/2020 Sb.), a dále podle usnesení vlády č. 490 z 30.04.2020 (vydáno pod
č. 223/2020 Sb.), přičemž upozornil na povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem
a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m, která platí jak pro členy zastupitelstva města, zaměstnance úřadu, tak i pro návštěvníky z řad 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.
Návrhový výbor
1. Ing. Zdeněk Jaďuď
2. Mgr. Pavel Káňa
3. Mgr. Petr Sobotka

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

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D., Mgr. Petr Skokan
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2
3b) Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov, s.r.o.
4. Majetek města
5. Dotace
6. Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
7. Zástupci města ve společnosti Transport Trutnov, s.r.o.
8. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
9. Různé
10. Závěr
Návrhy k programu
Mgr. Adamec navrhuje na program zařadit:
Materiál 4d2 – Opatření města v rámci koronavirované krize do bodu 4. Majetek města.
Do bodu 9. Různé zařadit jako bod 9a) Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření dodatku na výkon činností Městské policie Trutnov.

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

Dále informoval, že výroční zprávy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje, Městské policie Trutnov za rok 2019 budou projednávány na zasedání zastupitelstva města
v září 2020.
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o doplněném programu
1.
2.
3a)
3b)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2
Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov, s.r.o.
Majetek města (vč. bodu M4d2)
Dotace
Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
Zástupci města ve společnosti Transport Trutnov, s.r.o.
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
Různé
9a) Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření dodatku na
výkon činností Městské policie Trutnov
Závěr
Hlasování o doplněném programu: 33 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o plnění usnesení zastupitelstva města týkající
se Strategického plánu města Trutnova. Dále uvedl, že součástí předkládaného materiálu je také
přehled investičních akcí města a jejich plnění.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na investiční akce – Rekonstrukce venkovního koupaliště a Rekonstrukce objektu skautů. Zajímá ho, zda budou dodrženy plánované termíny dokončení staveb. Jeho
dotaz zodpověděl starosta města. Uvedl, že dle dosavadních jednání by měly být termíny dokončení u těchto staveb dodrženy. Následně se dotazoval na investiční akce, které mají být započaty
– ZUŠ Školní 13 – obnova oken a Národní dům – obnova oken. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Franc,
vedoucí Odboru rozvoje města.
Ing. Voborník se dotazuje, zda by bylo možné realizovat prohlídku zmíněných staveb např. formou
výjezdního pracovního zasedání. Starosta města s ohledem na současnou situaci navrhuje schůzku uspořádat např. až v červnu t. r.
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: 23.06.2020
Hlasování: 32 – 0 – 1
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3a) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. V souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem neproběhlo jednání finančního výboru. Byla doručena jedna písemná připomínka k předkládanému rozpočtovému opatření. V příštích měsících město nechce
škrtat naplánované investiční akce. Pokud bude nutno hledat rezervy, přikláněl by se spíše ke snižování provozních nákladů úřadu nebo organizací zřizovaných městem. Krizi lze dle jeho názoru
vnímat jako příležitost k minimalizaci zbytných nákladů. Prozatím se nebude realizovat nákup akcií
od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Další vývoj bude závislý na vývoji ekonomické
situace. Budou realizovány investice do Red fields, vzhledem k velkému počtu zájemců o pálkové
sporty a vzhledem k tomu, že současné zázemí je opravdu nevyhovující. Krátce pohovořil o jednotlivých položkách rozpočtu na straně příjmů a výdajů.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na položku Pojistné plnění – požár chaty Bažina (viz str. 2). Zajímala ho
celková výše škody, která byla požárem způsobena. Jeho dotaz zodpověděl starosta města. Dále
se Mgr. Sobotka dotazoval, jak bude financována výstavba nového objektu. Mgr. Adamec uvedl,
že budou využity finanční prostředky z pojistného plnění, veřejné sbírky a z rozpočtu města.
p. Ondráško se dotazuje na výdaje SVČ Trutnov – účelový provozní příspěvek – interiérové rekonstrukce, nákup klimatizací (viz str. 5) a zajímá ho, proč tyto věci nebyly řešeny již při samotné realizaci. Mgr. Adamec uvedl, že jedná se o věci, které se projevily až při využívání nových prostor.
Dále se p. Ondráško dotazuje u výdajů (viz na str. 4) – Technické služby Trutnov, s.r.o., zajímá ho,
proč došlo v kapitole k navýšení účelových prostředků o cca 255 tis. Kč. Ale není mu jasný princip,
jak jsou koncipovány součty jednotlivých položek.
Ing. Javůrek doplnil, že i jemu připadá tabulka nepřehledná. U položky Městský stadion – opěrná
zeď k vrhačskému sektoru – navýšení částky (viz str. 10) a se dotazuje na důvod navýšení, který
mu připadá příliš vysoký. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Gaisler, jednatel MEBYS Trutnov, s.r.o., který uvedl, že k navýšení výdajů došlo na základě výsledků výběrového řízení.
Ing. Přívratský, předseda Finančního výboru zastupitelstva města, navázal na předchozí diskusi
a uvedl, jak je nutné prezentovat údaje uvedené v rozpočtovém opatření.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: 23 – 0 – 10
3b) Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov, s.r.o. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na podrobnosti k předmětu návratné finanční výpomoci – Pěšiny
Čížkovy kameny (Velké Svatoňovice). Jeho dotaz zodpověděl starosta města, který uvedl, že se
nejedná o trailové trasy.
p. Ondráško se dotazuje na náklady na plánované akce Pěšiny Houska a informační tabule příměstské lesy, částka se mu zdá příliš vysoká. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, ve znění dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 28 – 0 – 5
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4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4b1 – 5 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 2.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 2
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Javůrek si prostudoval záměr prodeje a záměr výstavby komunikace. Z jeho pohledu se ztíží
výstavba plánované komunikace a případná výstavba chodníků. Navrhoval by proto, aby se pozemky p. p. 64/11 a p. p. 64/12 neprodávaly. Další podrobnosti uvedl Ing. Hlíza, vedoucí odd.
územního plánovaní. Ing. Javůrek podává protinávrh, ve kterém požaduje vyjmutí výše uvedených
pozemkových parcel. Další dotazy ani návrhy nebyly.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka (bez p. p. 64/11 a p. p. 64/12)
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 64/1 (cca 432,00 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.
Hlasování o bodu č. 2: 12 – 1 – 19 (1) – návrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na prodej bez části p. p. 64/11 a 64/12 nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova,
byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o původním návrhu usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování o bodu č. 2: 23 – 4 – 5 (1) – návrh přijat

Samostatné projednání a hlasování o bodech 1, 3-5
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prodej části p. p. 341/2 (cca 70,00 m2) v k. ú. Oblanov
m za kup2
ní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 900,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující,
 prodej části p. p. 341/2 (cca 60,00 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.
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p. p. 2924/1, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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 m2) zpětně za 3 roky.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2924/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Babí
.
p. p. 2128, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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/m2, jako pozemek pod
stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, k. ú. Kocbeře, p. p.
, k. ú. Brusnice
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování o bodech č. 1, 3-5: 32 – 0 – 0 (1)
v 16:41 odešla Bc. Řezníčková
Mat. 4b2 – 6 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava,
Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 2.
Další dotazy ani připomínky nebyly.
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Mgr. Sobotka se dotazuje na důvody zamítnutí prodeje části pozemku SVJ. Jeho dotaz zodpověděl Mgr. Eichler, místostarosta, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor, byl by pronájem
vhodnější. Následně další informace k dané situaci doplnil starosta města. Mgr. Sobotka se dále
zajímal o podmínky případného pronájmu. Ing. Fajfr souhlasí, aby se daný pozemek neprodával.
Mgr. Káňa nahlásil střet zájmů a o tomto bodu nebude hlasovat.
Další dotazy, připomínky nebyly. Rozprava ukončena.
p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
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).
Hlasování o bodu č. 1: 29 – 0 – 3 (1)
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Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 2
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Andrle, Ph.D., upozornil, že v písemných materiálech není uvedena původní žádost SVJ, ve
které požaduje, aby město vykoupilo pozemek vč. přístřešku na popelnice. S obsahem žádosti
seznámil zastupitele Mgr. Eichler, místostarosta. Pokud bude třeba, lze přesný text žádosti SVJ
zaslat poštou.
Ing. Andrle, Ph.D., danou situaci srovnával s výkupem komunikací od devoleperů. Náklady na
údržbu stání na kontejnery jsou dle jeho názoru nižší než na údržbu komunikací. Navrhoval by,
aby město přehodnotilo svoji dosavadní strategii (tj. pozemky nevykupovat i s ohledem na to, že
kontejnery může používat kdokoli). Ze svého pohledu považuje danou strategii za nevhodnou.
Mgr. Eichler uvedl, že odpovědnost za správu státní pro kontejnery by měla nést jednotlivá SVJ.
Ing. Fajfr souhlasí s názorem Ing. Andrleho, Ph.D. a považuje také tuto strategii nevhodnou. Uvedl,
že v SVJ je často problém se jednotně dohodnout. Dotazuje se na případné zkušenosti v jiných
městech. Na jeho dotaz reagoval místostarosta, který považuje osobní zodpovědnost za prostředí,
ve kterém žije, za prvořadou.
Mgr. Adamec si nemyslí, že by měly být popelnice umísťovány na veřejném prostranství. Slouží
pro členy SVJ a také je nutné si uvědomit, že se o to musí starat ten, kdo popelnice používá. Nelze
srovnávat s odpadkovými koši, které jsou veřejné. Kontejnery jsou určené pro vlastníky bytových
jednotek daného SVJ.
Mgr. Káňa navázal na předchozí diskusi. Komunikoval s předsedou daného SVJ, který zastává
svou funkci nově. SVJ chtělo situaci s přístřeškem pro kontejnery řešit, jen nevěděli, jak postupovat.
Ing. Andrle, Ph.D., doplnil, že je opravdu obtížné domluvit se v rámci jednoho SVJ, v tomto případě
jsou zde dvě SVJ.
Ing. Fajfr uvedl, že některá stání na popelnice ve městě jsou opravdu hrozná. Uvítal by např., aby
byl jednotný vzhled. Na tento dotaz navázal starosta, nepovažuje za vhodné, aby se o tento
prostor staralo město tak, jako tomu bylo v historii.
Ing. Javůrek uvedl drobnou poznámku: náklady na svoz odpadů jsou vyšší na sídlištích než u rodinných domů (vzhledem k velikosti odpadních nádob). Navrhuje, zda by v rámci studie lokality
sídliště Zelená louka nebylo dobré jednat se zástupci jednotlivých SVJ. Mgr. Eichler, místostarosta,
uvedl, že vlastníky kontejnerů jsou jednotlivá SVJ.
Mgr. Hendrych, místostarosta, doplnil, že prostředí v okolí kontejnerů nemá souvislost s výší poplatků za svoz odpadu. Uvedl, že prodej okapových chodníčků SVJ nebo stání pro kontejnery byly
na předchozích zasedání schvalovány bez připomínek.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., navázal na předchozí diskuzi. Za stav a podobu stání pro kontejnery
zodpovídají vlastníci pozemku, případně nájemci. Město má také možnosti, jak do dané situace
zasáhnout (např. z důvodu přemnožení hlodavců). Považuje dosavadní strategii města v této oblasti za správnou. Další dotazy ani připomínky nebyly.
p. p. 2280, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
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
Hlasování o bodu č. 2: 27 – 3 – 2 (1)
v 16:54 se Bc. Řezníčková vrátila
Hlasování o bodech č. 3-6
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje k bodu 6 a zajímá ho, zda město má o dané pozemky zájem. Na jeho
dotaz zodpověděl Mgr. Eichler, místostarosta. Dle jeho názoru to není situace, kterou by město
primárně mělo řešit. Celou situaci by měla řešit žadatelka, která hospodaří na pozemku, který není
v jejím vlastnictví a ani v pronájmu.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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p. p. 1566/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1566/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

p. p. 53/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
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.
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2119/1 (12,50 m2) v k. ú. Trutnov

.

p. p. 1234/2, st. p. 5126, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
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.
Hlasování o bodech č. 3-6: 31 – 0 – 0 (2)
v 17:13 odešel p. Ondráško, vrátil se v 17:14
Mat. 4b3 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
část p. p. 60/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 2786/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
výkup p. p. 2786/4 (592,00 m2) k. ú. Trutnov za požadovanou kupní cenu 4.700.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Trutnova ukládá
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku města, zajistit vypracování aktuálního znaleckého posudku
– stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Termín: 15.06.2020
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
Mgr. Eichlera, místostarostu, ve spolupráci s Odborem majetku města k jednání o nižších cenových podmínkách.
Hlasování: 28 – 0 – 5
Mat. 4b4 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
v 17:17 odešel Mgr. Sobotka
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p. p. 217, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 2118/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej podílu o vel. 936/27736 na st. p. 710 (o celkové výměře 421,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
do podílového spoluvlastnictví v rozsahu
každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp. 446, 447, příslušející k bytové jednotce
č. 446/7 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 850,00 Kč/m 2. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
st. p. 225/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej podílu o vel. 6974/12241 na st. p. 225/1 (o celkové výměře 122,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova
jako podíl na pozemku pod domem čp. 214, příslušející k bytové
jednotce č. 214/2 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 200,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2833/1 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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/m2, jako okapové chodníčky. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 236/192, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 1191/2, p. p. 1191/3, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (2)
v 17:17 odešel Ing. Andrle, Ph.D., vrátil se v 17:18
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Moravská čp.

(odepsání nevymahatelných pohledávek)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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
Hlasování: 31 – 0 – 1 (1)
Mat. 4c2 – Břečštejnská čp.

(odepsání nevymahatelných pohledávek)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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
Hlasování: 31 – 0 – 1 (1)
v 17:20 se Mgr. Sobotka vrátil
Mat. 4c3 – Spojka čp.

(odepsání nevymahatelných pohledávek)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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
.
Hlasování: 32 – 0 – 1
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NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. 4d1 – Nájem nebytových prostor po dobu nouzového stavu
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Luhan upozorňuje na střet zájmů. Dále se dotazuje, zda bude provedena refundace nájemného ze strany státu. Mgr. Adamec uvedl, že v současné době to není jasné. Pokud by taková situace v budoucnu nastala, situace by se řešila s jednotlivými nájemci.
Ing. Fajfr se dotazuje, jak bylo postupováno při rozdělování jednotlivých nájemců a jak bude administrativně celá situace řešena.
Jeho dotaz zodpověděl starosta, který uvedl, že rozdělení nájemců do jednotlivých skupin schválila
svým usnesením Rada města Trutnova. Následně byli všichni nájemci osloveni společností MEBYS Trutnov s.r.o. a byli vyzváni, aby se dostavili k podpisu dodatku nájemní smlouvy, kterým došlo ke snížení nájmu.
Ing. Andrle, Ph.D., zajímá ho důvod snížení nájmu u nebytových prostor, které má v pronájmu pojišťovna (některé činnosti lze řešit on-line). Tento dotaz zodpověděl starosta města. Cílem tohoto
opatření je minimalizovat ekonomický dopad celé situace na jednotlivé podnikatelské subjekty.
Dále se Ing. Andrle, Ph.D., se pozastavuje nad zařazením prodejny zverimex, která měla otevřeno.
Další podrobnosti k předkládanému materiálu doplnil starosta města a následně Mgr. Eichler, místostarosta. Je nutno si uvědomit, že situace je velmi složitá a cílem je minimalizovat ekonomický
dopad přijatého nouzového stavu. Ing. Fajfr navázal na předchozí diskusi, osobně by navrhoval
jiné kritérium pro rozdělení do skupin.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 provedení úpravy příslušných položek rozpočtu města dle schválených usnesení rady města.
Hlasování: 30 – 0 – 3
Mat. 4d2 – Opatření města v rámci zmírnění následků koronavirové krize
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na to, zda
je v nějakém příbuzenském
vztahu s panem starostou. Mgr. Adamec uvedl, že je to pouze shoda jmen.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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., uzaStránka 10 z 15

vřely 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), 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.
Hlasování: 33 – 0 – 0
v 17:37 odešel Ing. Andrle, Ph.D.
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
p. Ondráško se dotazuje, kdo rozhoduje o tom, jaké předměty budou vyřazeny a jak probíhá proces jejich vyřazení. Mgr. Eichler, místostarosta, uvedl, že je zřízena Likvidační komise, která postupuje v souladu s vnitřním předpisem.
Ing. Voborník se dotazuje, zda by vyřazovaný majetek s označením nedostačující mohl být nabídnut k dalšímu využití jiným obcím. Mgr. Eichler, místostarosta, uvedl, že neupotřebitelný majetek
města je nabízen příspěvkovým a ostatním organizacím města. Do budoucna se uvažuje také
o jeho nabídce občanům.
Ing. Luhan se dotazuje, od jaké hodnoty majetku jsou vypracovávány odborné posudky, a zároveň
děkuje za doplnění sloupečku Pořizovací cena. Mgr. Eichler doplnil, že vyřazování majetku je
upraveno vnitřním předpisem.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 3 (1)
5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Bc. Řezníčková se dotazuje na klíč, na základě jakého byly rozdělovány jednotlivé dotace. Dotaz
zodpověděl starosta města, který doplnil, že činnost sportovních klubů byla omezena a náklady na
provoz tak byly nižší. Dále se dotazuje, jak budou sportovní kluby vracet peníze občanům. Starosta města uvedl, že vše závisí na dohodě a bude řešeno individuálně.
Ing. Javůrek navazuje na předchozí diskusi a dotazuje se, z jakých položek by se mohly navýšit
finanční příspěvky pro sportovní kluby. Mgr. Hendrych doplnil, že dotace byla stanovena v souladu
se zpracovanými zásadami. Jedná se o zálohu ve výši 50 %, která bude následně dorovnána.
Ing. Javůrek si chtěl jen upřesnit informace. Děkuje za poskytnutí doplňujících informací.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
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veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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.),
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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,
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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.),
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Trutnov, dle
předložené vzoru.
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
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5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 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.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
5c) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje, zda SBTS Klub vojenské historie ještě zajišťuje provoz občerstvení na
Gablenzi. Dotaz zodpověděl starosta města.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p. s., IČ 70954739, Horní Žďár 7,
544 66 Hajnice, v předloženém znění,
 smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v Trutnově v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
5d) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Jaďuď se dotazuje, jak byla stanovena výše poskytnuté dotace a jaká je celková cena opravy
komunikace. Mgr. Adamec uvedl, že hasičský záchranný sbor požádal město o tuto finanční spoluúčast, celková cena investice bude dle jeho názoru daleko vyšší. Následně bylo upřesněno dle
žádosti. Jedná se o pomoc města pro zlepšení podmínek hasičů. Podrobnosti bude znát ředitel
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Trutnově-Poříčí, který bude přítomen
na zářijovém zasedání zastupitelstva města.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
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Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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 3Poříčí v roce 2020 (I. etapa – opravy zpevněných ploch v areálu HZS Královéhradeckého kraje, PS Trutnov),
 veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého znění.
Hlasování: 28 – 0 – 4 (1)
6. Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj" – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje, jak bude probíhat případná realizace projektu, pokud zůstanou hranice
mezi státy uzavřené. Vnímá to jako určité riziko. Dotaz zodpověděl Mgr. Hendrych.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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“,
 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,
 podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem Gmina Miasto
Świdnica.
Hlasování: 30 – 0 – 2 (1)
v 17:53 se Ing. Andrle, Ph.D., vrátil
7. Zástupci města ve společnosti Transport Trutnov, s.r.o. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova navrhuje
Ing. Vendulu Kasperovou jako zástupce města do funkce jednatelky společnosti Transport Trutnov,
s. r. o.
Hlasování: 32 – 0 – 1
8. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2019.
Hlasování: 33 – 0 – 0
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9. Různé
9a) Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření dodatku veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské policie Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova souhlasí
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.
Hlasování: 33 – 0 – 0
Dotazy zastupitelů
Ing. Luhan
Uvedl, že s ohledem na současnou situaci byla činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Trutnova prozatím pozastavena. Schůzka výboru je naplánována na září t. r.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na zřízení e-mailových schránek v doméně @trutnov.cz, které bylo projednáváno na
předchozím zasedání zastupitelstva. Dotaz zodpověděl Ing. Seidel, tajemník MěÚ, který uvedl, že
e-maily byly zřízeny a zastupitelé byli informováni.
Ing. Fajfr
Jako zastupitel by rád poděkoval spolku Rýbrcoul – duch z hor, z. s., který zcela nezištně uspořádal koncerty pro seniory. Starosta nemá nic proti tomuto poděkování. Zároveň je ale nutné poděkovat např. dalším spolkům, všem dobrovolníkům, zdravotníkům, řidičům MHD.

10. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční mimořádně v úterý 23.06.2020. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:05.
Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.

Mgr. Petr Skokan
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