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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2020-78/3
Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
 informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
 informaci o plnění investičních akcí.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští
zasedání zastupitelstva města.
Termín: 21.09.2020
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POZEMKY – PRODEJ
ZM_2020-79/3
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 636/5 (cca 6,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Jiřímu a Zdeňce Petrincovým (½) a panu Josefu Kneifelovi (½) 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.
ZM_2020-80/3
p. p. 2208/7, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2208/7 (cca 105,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Tomáši a Andree Lajským
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši
700,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
neschvaluje
*02.01*
prodej požadované části p. p. 2208/7 o výměře cca 300,00 m2 v k. ú. Trutnov manž. Tomáši
a Andree Lajským.
ZM_2020-81/3
st. p. 1552/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části st. p. 1552/1 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Josefu a Jarmile Hůlkovým,
manž. Bohdanu a Anně Krasilincovým, manž. Janu a Evě Pfeiferovým a paní Taťáně Spejchalové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m2, jako okapový
chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-82/3
p. p. 1955/3, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p. 1955/3 (1 562,00 m2) v k. ú. Trutnov Ing. Miloslavu Ječnému.
ZM_2020-83/3
p. p. 3082, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p. 3082 (805,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu Zdeňku Pochobradskému.
ZM_2020-84/3
p. p. 636/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 636/2 (cca 80,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Jiřímu a Zdeňce Petrincovým k rozšíření vlastních pozemků,
*01.02*
prodej p. p. 636/2 (259,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova paní Marii Suchejňákové a panu Peteru Kozákovi jako zahradu u domu.
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POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2020-85/3
část p. p. 1070/4 a 2285/3, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 2285/3 (1 916,00 m2, ostatní komunikace) a části p. p. 1070/4 (cca
83,00 m2, TTP) v k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu
do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Jedná se o pozemky pod stavbou
účelové komunikace. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
ZM_2020-86/3
p. p. 2563/8 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
úplatný převod p. p. 2563/8 (47,00 m2), p. p. 2563/9 (44,00 m2) a p. p. 2563/11 (40,00 m2),
k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Zemědělského podniku Razová, státní podnik
v likvidaci, do majetku města Trutnova za kupní cenu ve výši 18.416,00 Kč (dle znaleckého
posudku). Náklady spojené s převodem (znalecký posudek cca 4.000,00 Kč + DPH, kolek)
hradí nabyvatel.
ZM_2020-87/3
část p. p. 1157/1, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod části p. p. 1157/1 (cca 650,00 m2) v k. ú. Babí z majetku České republiky,
od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb.
Jedná se o silniční pomocný pozemek. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2020-88/3
XANTIPA AGENCY s.r.o., finanční vyrovnání
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
finanční vyrovnání se společností XANTIPA AGENCY s.r.o., za předčasné ukončení nájemní
smlouvy č. 1014 110 088 ve výši 33.384,00 Kč, dle usnesení Rady města č. 2020_566/12 ze
dne 15.06.2020.
ZM_2020-89/3
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice – odkup technického zhodnocení)
Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s úhradou částky ve výši 691.711,00 Kč společnosti PRATR a. s., IČ 25265687, za stavební
úpravy provedené v prostorech sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2020-90/3
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 3.
ZM_2020-91/3
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2019
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Trutnova za rok 2019 včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad.
ZM_2020-92/3
Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2019
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
účetní závěrku města Trutnova za rok 2019,
*01.02*
převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2019 ve výši 93.732.276,97 Kč na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
ZM_2020-93/3
Návratná finanční výpomoc – Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší
odborná škola
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.345.000,00 Kč České lesnické akademii
Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole, Lesnická 9, Trutnov, IČ 60153296, na účel
určený žadatelem v žádosti – předfinancování akce „Mobiliář HSM“,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov – střední školou a vyšší odbornou školou, Lesnická 9, Trutnov, IČ 60153296, ve znění dle předloženého návrhu.
ZM_2020-94/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
navýšení dotace o částku 76.450,00 Kč, tj. na celkovou částku 152.900,00 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*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 27/20 pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921,
Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 32.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team,
z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace
na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 5. ročníku běžeckého
závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2020,
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
navýšení dotace o částku 62.750,00 Kč, tj. na celkovou částku 125.500,00 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,
*03.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 28/20 pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311,
Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
navýšení dotace o částku 36.550,00 Kč, tj. na celkovou částku 73.100,00 Kč, a úpravu účelu,
na který byla poskytnuta dotace, pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského
399, Trutnov, a to na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 a odst. 1.2. Dotace
na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 28. ročníku republikového závodu ve sportovním skalním lezení mládeže "Čertova stěna 2020",
*04.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 14/20 pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612,
Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
navýšení dotace o částku 150.050,00 Kč, tj. na celkovou částku 300.100,00 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,
*05.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 29/20 pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
navýšení dotace o částku 43.150,00 Kč, tj. na celkovou částku 86.300,00 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.),
*06.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 30/20 pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového týmu žen
v nejvyšší softbalové soutěži - extralize žen v roce 2020 (zejména výdaje spojené s účastí
a přípravou hráček na soutěž, cestovné, rozhodčí apod.),
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 32.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v 2020 – "MČR v Team GYM",
"GPC V4 WORLD CUP 2020",
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*09.01*
navýšení dotace o částku 243.850,00 Kč, tj. na celkovou částku 487.700,00 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,
*09.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 31/20 pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s.,
IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí juniorských a seniorských reprezentantů sportovních oddílů – Sportovní gymnastika/Team Gym,
Powerlifting SPARTAK Trutnov (silový trojboj), HIGHLANDERS – Muaythai/MMA, na MČR,
ME, MS či světových pohárech v roce 2020,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 132.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2020
– "Velká cena města Trutnova v plavání", "Krkonošská 70", "Velká cena města Trutnova
v basketbalu", "Trutnovský triatlon", "Mezinárodní vánoční turnaj dětí a mládeže v judu"
a "MČR v plavání",
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
navýšení dotace o částku 639.750,00 Kč, tj. na celkovou částku 1.279.500,00 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,
*12.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 32/20 pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV,
z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
navýšení dotace o částku 5.000,00 Kč, tj. na celkovou částku 10.000,00 Kč, a úpravu účelu,
na který byla poskytnuta dotace, 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
a pořádáním „Krkonošského curlingové poháru“ a „Velké ceny Trutnova v curlingu“, v roce
2020,
*13.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 33/20 pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov,
z. s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodní soutěže ve sportovních tancích
"Krkonošský pohár" v roce 2020,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
navýšení dotace o částku 18.150,00 Kč, tj. na celkovou částku 36.300,00 Kč, pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii
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SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 (zejména výdaje spojené s pohybovým a technickým
rozvojem, zkvalitnění výuk, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže
apod.),
*15.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 15/20 pro 1 Bene Dance Art Team, z. s.,
IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového hřiště a bezprostředně přilehlých ploch v roce 2020 (zejména výdaje na úpravu sekáním, vyvláčením vč.
prořezu, smyku, válcování postřiku, vertikutace, likvidace plevele, hnojení apod.),
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
navýšení dotace o částku 7.400,00 Kč, tj. na celkovou částku 14.800,00 Kč, pro FK Sokol
Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT
odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených
s činností fotbalového klubu v roce 2020,
*17.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 17/20 pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100,
Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*18.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním 9. ročníku sportovní akce v karate "Velká cena města Trutnova 2020",
*18.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*19.01*
navýšení dotace o částku 42.300,00 Kč, tj. na celkovou částku 84.600,00 Kč, pro SKBU
Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, 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 na pronájmy, úhradu služeb, propagaci, tisk prop. materiálů,
cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné, ubytování, dopravné, poplatky pro závodní činnost, nákup sportovních pomůcek, zařízení, údržba ploch sportovišť, vystoupení
externích umělců, nákup cen, pořádáním táborů, soustředění, školení trenérů apod.),
*19.02*
dodatek č. 1. k veřejnoprávní smlouvě č. 18/20 pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*20.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na údržbu
sportovišť – úhrada výdajů spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova v roce 2020
(zejména pohonné hmoty {traktor, křovinořez, centrála}, elektrické energie, nátěry kovových
konstrukcí, opravy a údržba traktoru, čištění WC, údržba vnitřních polí – antuka, písek, štěrk
apod., elektromateriál a služby {odvoz odpadů}),
*20.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
navýšení dotace o částku 75.500,00 Kč, tj. na celkovou částku 151.000,00 Kč, a úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace, pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
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sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového oddílu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov v roce 2020 a odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním úrovně sportovců pro
reprezentační výběry a starty ve vrcholových soutěžích (školení trenérů) v roce 2020,
*21.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.34/20 pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba fotbalového hřiště
a víceúčelového hřiště v roce 2020 (zejména sekání, zavlažování, hnojení, pískování, čištění
koberce apod.),
*22.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
navýšení dotace o částku 27.250,00 Kč, tj. na celkovou částku 54.500,00 Kč, pro Fotbalový
klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327, 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.),
*23.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 35/20 pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, dle předložené vzoru,
*24.01*
poskytnutí dotace ve výši 68.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého
fotbalového hřiště a okolí, údržbou objektu šaten (drobné opravy) a závlahového systému
(servis, náhradní díly), údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů
na pohonné hmoty, energie (voda, elektřina, plyn) v roce 2020,
*24.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*25.01*
navýšení dotace o částku 8.400,00 Kč, tj. na celkovou částku 16.800,00 Kč, pro TJ Jiskra
Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 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 výdaje na míče, dresy, lajnovací
barvu, lékárnu, startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, praní dresů, přestupy apod.),
*25.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 19/20 pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*26.01*
navýšení dotace o částku 42.600,00 Kč, tj. na celkovou částku 85.200,00 Kč, a úpravu účelu,
na který byla poskytnuta dotace, pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 a odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, vánoční
turnaje apod.) v roce 2020,
*26.02*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 20/20 pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, v předloženém vzoru.
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ZM_2020-95/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Olfin Car Ski team, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 333.500,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
28.01.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem klubovny v lesoparku na
Paradráze v Trutnově (zejména výdaje na vodné, elektřinu, pojistné, fekální vůz, úklid), výdaje na mzdové náklady správce a výdaje spojené s pořízením vybavení (postele, lůžkoviny,
matrace, žaluzie, nábytek) v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2020-96/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Olfin Car Ski team, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 120.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s.,
IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 16.04.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených s realizací zpevněné plochy před klubovnou v lesoparku na Paradráze v Trutnově, parc. číslo 1662, v roce 2020
a 2021,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2020-97/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
27.02.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s údržbou veřejného sportoviště
"VLČKA BIKEPARK" v roce 2020 (zejména výdaje na inovaci, repase, opravy, rekultivaci,
pronájem strojů, nákup materiálu, pohonné hmoty do strojů, spojovací a stavební materiál
apod.) a výdajů na mzdové náklady pracovníků (včetně DPP a DPČ) zajišťující údržbu v roce
2020, a na částečnou úhradu výdajů spojených s dokončením výstavby duální dráhy v roce
2020 (zejména výdaje na pořízení lomového kamene včetně dopravy, řezivo, doprava hlíny
apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2020-98/3
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním převozu občanů pod vlivem
alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo Pardubicích v roce 2020,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním provozu dětského oddělení
a lékařské pohotovostní služby pro děti v roce 2020 (zejména výdaje na osobní náklady na
zdravotnický personál , léky, energie apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima
Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2020-99/3
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstva města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 129.200,00 Kč pro POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na účel určený žadatele v individuálně podané žádosti, tj. na
úhradu výdajů spojených tvorbou audio a video reportáží v rámci projektu "Příběhy našich
sousedů" pro žáky 8. – 9. tříd trutnovských základních škol a osmiletého gymnázia v roce
2020 a 2021 (zejména výdaje na koordinátory projektu, jízdné pro koordinátory, cestovné pro
žákovské týmy, provozní výdaje POST BELLUM, technická podpora, workshopy, zpracování
příběhů apod.) a výdajů na odměny pedagogům (pracovníkům s dětmi), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 18. ročníku taneční soutěže
ČSTS – "Trutnov Open" a pořádáním společenského programu ve večerní části v roce 2020,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro Nadační fond Cheiróm, IČ 08680795, Jana Nálepky 272, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vzdělávacích a osvětových aktivit
v rámci projektu „Domovy na dohled“ pro seniory, širokou veřejnost a pečovatele terénní i
v domovech pro seniory za účelem prevence a časného odhalení kožních zhoubných nádorů
– prezentace spojené s kožní preventivní poradnou (zejména výdaje na prezentace pro prezentující, pořízení dataprojektoru, plátna, PC, dermatoskopu, a výdaje na prezentační materiál {tiskoviny, obrazy, stojany} apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM_2020-100/3
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Krkonoše – svazek měst a obcí
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898,
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem „Krkonošských cyklobusů“ v roce
2020 (zejména výdaje na marketingovou podporu provozu cyklobusů {online a regionální
TV}, označení zastávek jízdními řády {plechové tabule} apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, v předloženém znění.
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ZM_2020-101/3
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku celoročního programu zaměřeného na popularizaci krkonošských mýtických a mystických postav v čele s Rýbrcoulem
– "Rýbrcoul – duch hor", vydáním deskové hry jako doplněk k poznávací hře "Co vydaly hlubiny země", rozšíření poznávací hry, uspořádání zážitkového vlaku a vydáním doprovodných
novin, prohlubování spolupráce se spolky, školami a školkami apod. v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 95.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku hudebního festivalu "OTEVŘENÉ
HOSPODY TRUTNOV" v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s celoročním provozem dětského regionálního zpravodajství
"TV RÝBRCOUL" v roce 2020,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 400.000,00 Kč pro Alternativa pro
kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1.
Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 22. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2020" (zejména propagace, doprava umělců, ozvučení, ubytování, zapůjčení nástrojů, prezentace jazzince na veletrhu JazzAhead {doprava, ubytování,
pronájem stánku apod.} a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů
– srážková daň apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1.
Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním VII. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2020 (zejména výdaje na dopravu, ubytování porotců a soutěžících, propagace, a výdajů na zajištění, prezentaci a instalaci výstavy v partnerském městě Świdnica apod.),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro
trutnovskou mládež – "Přehlídka začínajících tanečníků Trutnov", "Trutnovská Taneční Aka-
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demie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční přehlídka BDAT" a výukové taneční kurzy pro
mládež a dospělé v roce 2020 (zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy,
květiny, ubytování hostů, vybavení akce apod.),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 150.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 2. ročníku festivalu "Artu Kus
Festival 2020",
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 50.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených pořádáním "kreativní scény" – neziskové,
kreativní a vzdělávací části "Festivalu Artu Kus 2020",
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, v předloženém vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "letního a zimního kina na
Bojišti" v roce 2020,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, v předloženém vzoru.
ZM_2020-102/3
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem,
IČ 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná
úhrada výdajů spojených s provozem "Občanské poradny v Trutnově" v roce 2020 (zejména
výdaje na nájemné, elektřinu, plyn, teplo, vodné, materiálové výdaje a mzdové náklady sociálního pracovníka poradny),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním pečovatelské služby v Trutnově v roce 2020 (zejména výdaje na mzdové náklady, pojistné a nákup
pohonných hmot),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 270.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
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poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby
Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na mzdové náklady,
pohonné hmoty a pojistné),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 55.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2020 (zejména výdaje na
pohonné hmoty, energie, školení, supervize, nájemné, mzdové náklady),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním poradny paliativní a hospicové péče – odborné sociální poradenství (zejména výdaje na pohonné
hmoty, telefon, energie) v roce 2020,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter
RIAPS Trutnov (zejména výdaje na nájemné, dovybavení klubů {materiál, pomůcky, drobné
kancelářské potřeby}, výdaje na akce s klienty {vstupné, odměny} apod.) a výdajů na mzdy
pro pracovníky NZDM v roce 2020,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra
RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje centra a ostatní služby spojené s provozem centra,
výdaje na materiál a služby apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2020,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov a poskytováním sociálně rehabilitačním služeb a uspořádáním destigmatizační akce (zejména provozní výdaje
a ostatní služby spojené s provozem stacionáře, tvůrčí materiál a pomůcky pro práci s klienty
apod.) v roce 2020,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,

Stránka 14 z 17

*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov
(zejména materiálové výdaje včetně vybavení, výdaje na služby apod.) a výdajů na mzdy
včetně odvodů pracovníků poradny v roce 2020,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním rehabilitačních, zdravotních a odlehčovacích pobytů pro pacienty
s roztroušenou sklerózou ve středisku Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
v roce 2020 (zejména výdaje na energie, aktivizační pomůcky apod.),
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814, 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná
úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2020 {zejména výdaje na kulturně zájmové akce pro členy klubu (doprava), nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové aktivity členů, zajištění
personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady, nájemné
apod.),
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů
spojených s provozem Centra dobrovolníků v roce 2020, (zejména výdaje na pohonné hmoty, propagace, tisk letáků, pojistné) a částečná úhrada výdajů na mzdy koordinátora dobrovolníků v roce 2020,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů
spojených s nákupem nových zdravotních pomůcek do půjčovny pro občany města Trutnova
(zejména výdaje na pořízení kompenzačních pomůcek a pronájem skladových prostor)
v roce 2020,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
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ZM_2020-103/3
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814,
5. května 117 0, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2.
Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním hospicové péče a provozem "Hospice Anežky České" v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
ZM_2020-104/3
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
pplk. Mgr. Jiřího Žďárského, bytem Trutnov, do funkce přísedícího u Okresního soudu
v Trutnově.
ZM_2020-105/3
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na infrastrukturu,
max. ve výši 62.500,00 Kč paní Anitě Vlčkové, Mentzlova 57, 541 03 Trutnov 3, na vodovodní a kanalizační přípojku k RD na p. p. 50/2 v k. ú. Voletiny u Trutnova,
*01.02*
poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na infrastrukturu,
max. ve výši 62.500,00 Kč paní Janě Vlčkové, Mrázkova 583/7, 198 00 Praha 9, na vodovodní a kanalizační přípojku k RD na p. p. 97/4 v k. ú. Poříčí u Trutnova,
*01.03*
poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na infrastrukturu,
max. ve výši 62.500,00 Kč manž. Mgr. Martině Doležalové a Ing. Michalu Doležalovi, Litoměřická 2084/8, 415 01 Teplice, na kanalizační přípojku k RD na p. p. 1930/51 v k. ú. Trutnov,
*01.04*
poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na infrastrukturu,
max. ve výši 62.500,00 Kč panu Lukáši Vrbickému, Benešova 223, 541 03 Trutnov, na vodovodní přípojku a komunikaci k RD na p. p. 13/25 v k. ú. Volanov.
*01.05*
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými žadateli, v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli.
ZM_2020-106/3
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města (DSO KVM)
Zastupitelstvo města Trutnova
projednalo
*01.01*
Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019.
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bere na vědomí
*02.01*
Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019.
ZM_2020-107/3
Změna zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov, IČ 70979570, kterým se
upravuje její příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
ZM_2020-108/3
Změna zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov, IČ 75009617, kterým se upravuje její
příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
ZM_2020-109/3
Odloučená pracoviště ZŠ kpt. Jaroše
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38, IČ 64201112, kterým se ke dni 01.09.2020 zřizuje odloučené pracoviště
U Haly čp. 67, 549 11 Dolní Radechová,
*01.02*
Smlouvu o spolupráci města Trutnova s Náchodským spolkem rodičů začít spolu,
IČ 06862322, a to za účelem pokračování finančního a materiálního zajištění provozu odloučeného pracoviště Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, v Náchodě a zahájení
provozu odloučeného pracoviště v Dolní Radechové, dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Adamce, starostu města, k podepsání výše uvedené Smlouvy o spolupráci města Trutnova s Náchodským spolkem rodičů začít spolu.
ukládá
*03.01*
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, a to s účinností od 01.09.2020.
Termín: 31.08.2020
Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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