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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2020-110/4
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 kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 07.12.2020

POZEMKY – PRODEJ
ZM_2020-111/4
p. p. 839, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 839 (77,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m 2.
Náklady spojené s převodem hradí kupující (kolek), prodávající hradí geometrický plán
a znalecký posudek.
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ZM_2020-112/4
p. p. 517/26 a další, k. ú. Horní Maršov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej podílu o vel. ¼ na p. p. 517/26 (74,00 m2), p. p. 584/2 (163,00 m2) a p. p. 585/2
(39,00 m2) v k. ú. Horní Maršov obci Horní Maršov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-113/4
p. p. 4470 a další, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 4470 (635,00 m2), p. p. 4476 (2 111,00 m2) a p. p. 4477 (154,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník
za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2020-114/4
p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p. 2013/21 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

ZM_2020-115/4
p. p. 3102/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

ZM_2020-116/4
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2047/1 (cca 100,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město spol. Dynamic Real
s. r. o., k umístění venkovního letního posezení a dětského hřiště, za kupní cenu ve výši
600,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní cena bude uhrazena ve
dvou splátkách, první splátka (½ kupní ceny) bude uhrazena před podpisem smlouvy, druhá
splátka (½ kupní ceny) do konce roku 2020.
ZM_2020-117/4
p. p. 565, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p. 565 (1 164,00 m2) v k. ú. Babí
hradu do doby realizace stavby kanalizace.
ZM_2020-118/4
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p. 487/8 (1 768,00 m2) v k. ú. Trutnov

jako za-

.
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POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2020-119/4
p. p. 1866/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 1866/1 (388,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město z Královéhradeckého
kraje, s hospodařením se svěřeným majetkem kraje pro Českou lesnickou akademii Trutnov
– střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, na město Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
ZM_2020-120/4
p. p. 245/1, p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 245/1 (322,00 m2) a části p. p. 249/1 (nově dle GP – č. 4925
– 83/2020 označené jako p. p. 249/4 o výměře 4,00 m2) v k. ú. Trutnov z města Trutnova na
Královéhradecký kraj. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
ZM_2020-121/4
p. p.
, k. ú. Mladé Buky, p. p.
k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
směnu p. p.
(217,00 m2) v k. ú. Mladé Buky v majetku města Trutnova za část
p. p.
(cca 128,00 m2 ± 20 %) v k. ú. Babí v majetku
(každý 1/6). Směna proběhne bez finančního vyrovnání,
geometrický plán hradí město, náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½
(kolek).
ZM_2020-122/4
p. p. 2213/1 a st. p. 92, obě k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí úhrady nájemného ve výši 3.312,00 Kč za období od 01.10.2020 do 31.12.2020
(DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK) dle usnesení RM č. 2020-402/9.
ZM_2020-123/4
p. p. 650/4 a další, k. ú. Volanov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod p. p. 650/4 (1 250,00 m2), p. p. 1372 (1 103,00 m2), p. p. 1374
(1 035,00 m2), p. p. 1375 (411,00 m2), p. p. 1376 (773,00 m2), p. p. 1377 (44,00 m2),
p. p. 1378 (33,00 m2), p. p. 1379 (27,00 m2) a p. p. 1380 (18,00 m2) v k. ú. Volanov od České
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Trutnova, jako pozemky pod místní komunikací
(chodníky a sjezdy) ve vlastnictví města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí město
Trutnov.
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ZM_2020-124/4
Protivítr Invest s.r.o. – prodloužení termínu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro II. etapu stavby bytových domů
spol. Protivítr Invest s.r.o., nejpozději do 31.03.2021.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2020-126/4
VAK Trutnov, a. s. – kapitalizace pohledávky za věcná břemena
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vzetí na vědomí, že záměr vnést peněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, ve
výši 205.000,00 Kč, a to formou kapitalizace pohledávky města Trutnova vůči společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., plynoucí ze smluv o zřízení služebností inženýrských
sítí č. 155 689 a č. 155 722, schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 2019-145/4, nebyl
uskutečněn,
*01.02*
úplatný převod stavby vodovodní přípojky DN 63 PE HD v ulici Mánesova, v obci Trutnov,
části obce Kryblice, vč. vodoměrné šachty, bez vodoměrné technologie, nacházející se (uložené) na pozemku č. 945/11 v katastrálním území Trutnov, obci Trutnov, z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19,
IČ 60108711, do vlastnictví města Trutnova dle přiložené Smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní přípojky. Rozsah stavby byl vymezen a cena byla stanovena znaleckým posudkem
č. 3229/18/2020 ze dne 27.04.2020, vyhotoveným soudním znalcem
,
sídlem
, a činí 211.108,70 Kč (vč. DPH). Náklady spojené
s převodem vlastnického práva hradí město Trutnov,
*01.03*
vzájemné započtení pohledávek plynoucích ze Smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní
přípojky (viz bod 01.02) ve výši 211.108,70 Kč (vč. DPH) a Smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 ve výši 164.475,00 Kč (vč. DPH) a č. 155 722 ve výši 40.617,00 Kč
(vč. DPH) na základě přiložené Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek. Zápočtem nedotčený zůstatek pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, vůči městu Trutnovu ve výši 6.016,70 Kč
(vč. DPH) uhradí město Trutnov do 10 dní od uzavření Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek bezhotovostním převodem na účet společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s.
ZM_2020-127/4
Mladobucká čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 1.500,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 30.09.1999 a usnesení Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.12.2000,
 ve výši 26.515,00 Kč zbývající neuhrazená část poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za služby za byt č. v domě čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období
od ledna 1994 do května 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
e dne 25.10.1996 s náklady soudního řízení ve výši 508,00 Kč,
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 3.419,00 Kč zbývající neuhrazená část nájemného a úhrad za služby za byt č. v domě
čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od července 1997 do února 1999 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 12.07.1999
s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení
ve výši 534,00 Kč,
 9.352,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu č. v domě čp.
v Trutnově, ulice
Mladobucká za období od května 2000 do prosince 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 03.06.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 6.600,00 Kč,
za byt Mladobucká
, Trutnov, po paní
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 1.500,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 30.09.1999 a usnesení Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.12.2000,
 ve výši 26.515,00 Kč zbývající neuhrazená část poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za služby za byt č. v domě čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období
od ledna 1994 do května 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 25.10.1996 s náklady soudního řízení ve výši 508,00 Kč,
 3.419,00 Kč zbývající neuhrazená část nájemného a úhrad za služby za byt č. v domě
čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od července 1997 do února 1999 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 12.07.1999
s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení
ve výši 534,00 Kč,
 9.352,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu č. v domě čp.
v Trutnově, ulice
Mladobucká za období od května 2000 do prosince 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 03.06.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 6.600,00 Kč,
za byt Mladobucká
, Trutnov, po
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2020-128/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4.
ZM_2020-129/4
Návratná finanční výpomoc Stachelberg z.s. – prodloužení splatnosti
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2018 se spolkem Stachelberg, z.s., Pampelišková 505, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 26989743, kterým se mění doba splatnosti, ve znění dle předloženého návrhu.
ZM_2020-130/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000,00 Kč pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743,
Pampelišková 505, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
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20.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených se zabezpečením vchodu do pracovní
štoly – vyústění pracovní štoly na povrch tvrze Stachelberg v roce 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 282.450,00 Kč pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední
školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 15.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených
s pořízením 3 ks sestav kovových hrazd, sestav fitness prvků (cvičební, protahovací, posilovací prvky) a 10 ks laviček v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, v předloženém vzoru.
ZM_2020-131/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč pro Obec Malé Svatoňovice,
IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 05.06.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených s výstavbou
turistické rozhledny „Žaltman“ na vrcholu Jestřebích hor v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 80.437,00 Kč pro
, r.
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s účastí na "One Young World" summitu v Mnichově
v roce 2021 (výdaje spojené s účastnickým poplatkem na summitu zahrnující ubytování
apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro Montessori Trutnov, z. s., IČ 06442277,
čp. 220, 542 32 Velké Svatoňovice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti
ze dne 17.08.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s vybudováním části plotu na
pozemku za fotbalových hřištěm v Poříčí v roce 2020 a 2021, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
ZM_2020-132/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 27.300,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2020 (zejména tělocvičny Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, multifunkčního hřiště v HSM, fotbalových hřišť ve Volanově a Bohuslavicích a jiných zařízeních),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 17.500,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2020
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(zejména sportovních zařízení v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škole,
Trutnov, V Domcích 488, Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816, a jiných zařízeních),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 214.900,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného –
částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2020 (zejména Sportovní
centrum SOKOLOVNA, posilovna "Mladé Buky", posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní
škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, a jiná zařízení),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 763.802,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2020,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.250,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – úhrada doplatku refundace nájemného spojeného se změnou sportoviště
ze Sokolovny do Střediska volného času pro oddíly juda a aikida v roce 2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sálů pro sportovní tréninky
v roce 2020 (zejména sály Vyšší odborné zdravotnické školy, Střední zdravotnické školy
Trutnov a Obchodní akademie, Trutnov, a Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816),
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.600,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny a hřiště s umělou
trávou v roce 2020,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
541 01 Trutnov, v předloženém vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 26.530,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048,
Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních
zařízení v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2020,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov,
v předloženém vzoru,
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*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 106.050,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce
2020 (zejména Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Základní škola, Trutnov,
R. Frimla 816, Základní škola, Trutnov, Komenského 399 a jiná zařízení),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, v předloženém vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.448,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, v roce 2020,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, v předloženém vzoru,
*11.01*
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 SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí tanečních párů
na mezinárodních soutěžích v Brně, Stuttgartu, Jelenie Goře, Praze a účastí na mezinárodních šampionátech na ME v Moskvě, MČR v Jablonci nad Nisou a MS v Liberci v roce 2020,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport - částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců
na MČR,
Akademickém mistrovství a jiných vrcholových soutěžích v roce 2020,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s revizí sklepení Sokolovny a následné opravy a výdajů na úklidové služby v roce 2020,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 95.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.05.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí
v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v sezóně 2020/2021,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, v předloženém vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
03.06.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy
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a společné tréninky (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší a starší žáci, dorost, junioři apod.) v sezóně 2020/2021,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, v předloženém vzoru.
RŮZNÉ
ZM_2020-133/4
Výroční zprávy Hasičského záchranného sboru Trutnov, Policie ČR, Městské policie
Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2019,
*01.02*
výroční zprávu Policie ČR za rok 2019,
*01.03*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2019.
ZM_2020-134/4
Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
Zastupitelstvo města Trutnova
ověřilo,
*01.01*
že Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov Červený kopec nejsou v rozporu s výsledky projednání a požadavky uvedenými v § 68odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
vydává
*02.01*
opatření obecné povahy Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov Červený kopec za použití
ustanovení § 62 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
ukládá
*03.01*
vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit vyhotovení Úplného znění Regulačního plánu Trutnov Červený kopec po vydání Změny č. 1, Změny č. 2 a Změny č. 3 tak, aby
bylo možné Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov Červený kopec a Úplné znění Regulačního plánu Trutnov Červený kopec po této změně doručit veřejnou vyhláškou a Změny č. 3
Regulačního plánu Trutnov Červený kopec tak mohly dle § 55c zákona č. 186/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nabýt účinnosti.
Termín: 09.10.2020
ZM_2020-135/4
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
, bytem Trutnov, do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově.
ZM_2020-136/4
Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2020
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zápis o kontrole č. 1-2020 kontrolního výboru.
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ZM_2020-137/4
Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2020
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2020.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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