MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. září 2020
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 27 členů zastupitelstva města.
omluveni: Ing. Andrle, Ph.D., Mgr. Čalovka, MUDr. Vajcík
nahlášen pozdní příchod: Mgr. Řezníčková, Mgr. Sobotka
p. Ondráško – na zasedání zastupitelstva se však nedostavil
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti, tisku.
Upozornil na nutnost nošení roušek během jednání.
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.
Zastupitelům předložen písemný dopis od
, který byl adresován zastupitelům.
Návrhový výbor
1. Milan Lhoták
2. Mgr. Radek Horák
3. Lucie Špetlová

Hlasování: 23 – 0 – 1 (3)
Hlasování: 26 – 0 – 1
Hlasování: 26 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Ing. Robert Fajfr, Ing. Petr Gaisler
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2019
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2019
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2019
3a) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4
3b) Návratná finanční výpomoc Stachelberg z.s. – prodloužení splatnosti
4. Majetek města
5. Dotace
6. Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec
7. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
8. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2020
9. Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2020
10. Různé
11. Závěr
Návrhy k programu
Žádné návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o předloženém programu: 27 – 0 – 0 – program schválen

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

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o plánovaném jednání Komise pro strategický
rozvoj města. Stanovení termínu komplikuje aktuální vývoj koronavirové infekce a s tím spojené
omezení účasti pracovníků na podobných akcích. Pravděpodobný termín jednání komise lze
očekávat až koncem tohoto kalendářního roku. Součástí předkládaného materiálu je také přehled
investičních akcí města. Mgr. Adamec ještě doplnil, že jednání Dopravní komise bude také z výše
uvedených důvodů odloženo.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje na stav investičních akcí města – Hřiště ZŠ R. Frimla a Hřiště Libušinka.
Zajímá ho, zda budou termíny dokončení dodrženy. Jeho dotaz zodpověděl Ing. Franc, vedoucí
Odboru rozvoje města, který uvedl, že termíny budou dokončeny dle plánu, tj. v letošním
kalendářním roce. Dále se Ing. Javůrek dotazuje na investiční akci – Regenerace parku Šestidomí.
Realizace této akce je naplánována na příští kalendářní rok.
Ing. Voborník se dotazuje na stav investiční akce – Rekonstrukce pěší zóny. Nezdá se mu
plánovaný termín dokončení, který je shodný s termínem zahájení. Starosta města uvedl, že
v tabulce je chybně uveden termín dokončení. Tato akce bude dokončena v 06/21.
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 kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 07.12.2020
Hlasování: 27 – 0 – 0

Mgr. Adamec přivítal zástupce
Hasičského záchranného sboru Trutnov – majora Mgr. Pavla Matějku,
Policie České republiky v Trutnově – plk. Mgr. Pavla Škanderu,
Městské policie Trutnov – Mgr. Radka Svobodu
a předal jim slovo.
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov – major Mgr. Pavel Matějka
Mgr. Matějka omluvil Mgr. Lelku, ředitele HZS, územního odboru Trutnov, který je v současné
době v pracovní neschopnosti. Konstatoval, že zprávu o činnosti HZS mají členové zastupitelstva
v písemné verzi. Následně ocenil finanční podporu ze strany města při výměně asfaltových ploch
před hasičskou zbrojnicí a uvítal by finanční podporu města i v dalších letech. Hasiči s ohledem na
aktuální situaci dodržujíveškerá hygienická opatření, vč. desinfekce společných prostor a postupují
dle metodiky hlavní hygieničky ČR. Cílem je zachovat vysokou akceschopnost jednotek. Velmi
také ocenil společnou akci Den záchranářů, která se konala dne 11.09.2020. Zastupitelům
prezentoval krátké video z této akce.
v 16:15 přišla Mgr. Řezníčková
Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec se připojil k hodnocení výše uvedené akce. Očekával by větší účast žáků základních
škol.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., vyzdvihl skvělé na umístění trutnovské jednotky při soutěži, která se
konala ve Dvoře Králové nad Labem.
Mgr. Matějka doplnil, že se jednalo o regionální soutěž družstev profesionálních hasičů
Pardubického a Královéhradeckého ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev, trutnovské družstvo se umístilo na 1. místě a postupuje do
celorepublikového přeboru. Dle jeho slov se jedná o historický úspěch.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
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Výroční zpráva Policie České republiky v Trutnově – plk. Mgr. Pavel Škandera, vedoucí
Územního odboru Trutnov
Mgr. Škandera uvedl, že práci police zkomplikovala také koronavirovaná infekce. V daném období
došlo ke snížení trestné činnosti, objasněnost spáchaných trestných činů je také na dobré úrovni.
V oblasti personální došlo již během loňského roku ke zlepšení. Snaha o posílení činnosti
prvosledových hlídek na územním odboru Trutnov. Velmi ocenil spolupráci s Městskou policií
Trutnov. Do konce kalendářního roku je cílem posílit personální zabezpečení odboru, zachovat
úroveň objasněnosti trestných činů. Policie mj. řešila velký nárůst turistů v návštěvnických centrech
našeho regionu a s tím spojenou zhoršenou dopravní situaci.
Také Mgr. Adamec velmi ocenil spolupráci mezi státní a městskou policií i vedením města.
Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., bere na vědomí všechny předkládané zprávy. Pro zastupitele města
a také pro občany města je dle jeho názoru důležité personální obsazení a s tím související
bezpečnost. Zajímá ho, zda jsou prvosledové hlídky schopny dodržet dojezdové časy do
vzdálenějších obcí (např. Žácléř, Odolov). Dle jeho informací však na obvodních odděleních
dochází ke slučování hlídek. Následně se dotazuje, kolik lidí pracuje na dopravním inspektorátu
a má na starosti dohled na silničním provozem.
Mgr. Škandera uvedl, že obvodní oddělení v Trutnově lze chápat jako páteřní, některá personální
opatření si vyžádala opatření spojená s COVID-19. Situace je podobná také v jiných krajích.
Ing. Luhan ocenil práci policistů. Dále se dotazoval u některých položek na snížení objasněnosti
trestné činnosti v porovnání s předchozím rokem. Na tento dotaz zodpověděl Mgr. Škandera, který
uvedl, že práce policistů probíhala za krizového stavu.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Výroční zpráva Městské policie Trutnov – Mgr. Radek Svoboda, ředitel
Mgr. Svoboda se v úvodu věnoval personálnímu obsazení městské policie. Dále seznámil
zastupitele s rozšířením městského kamerového systému a krátce zhodnotil uplynulý rok z pohledu
Městské policie Trutnov. Poděkoval také za dosavadní spolupráci Policii ČR a také dalším složkám
integrovaného záchranného systému.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje na počet dopravních přestupků uvedených ve výroční zprávě. Požádal,
zda by v příští výroční zprávě, mohla být rozšířena struktura dopravních přestupků. Na tento dotaz
zodpověděl Mgr. Svoboda.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
 výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2019,
 výroční zprávu Policie ČR za rok 2019,
 výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2019.
Hlasování: 28 – 0 – 0
v 16:52 odešel PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., vrátil se v 16:54
v 16:53 odešel Mgr. Eichler, vrátil se v 16:55

3a) Rozpočet města na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Kladně ocenil
dosavadní vývoj příjmů města. Obce získaly od státu kompenzaci ve výši 1.200,00 Kč/občan
města. V dalším roce lze očekávat u některých podnikatelských subjektů problémy s druhotnou
platební neschopností. Stále bude nutné snižovat výdaje, v nejhorším případě dojde k omezování
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připravovaných investičních akcí města. V rozpočtových změnách jsou také zahrnuty položky,
které souvisí s nedávnými bleskovými povodněmi. Postupně by se však měly finanční prostředky
vracet z plnění jednotlivých pojistných smluv. Rozpočtové změny byly projednány na jednání
Finančního výboru zastupitelstva města, který ho doporučil zastupitelům ke schválení.
Zahájena rozprava.
Ing. Fajfr dodatečně omluvil svou neúčast na jednání finančního výboru. Dotazoval se na položky
rozpočtu v oblasti příjmů u jednotlivých základních škol. Na jeho dotaz zodpověděl starosta města,
který uvedl, že se jedná se finanční prostředky, které školy v rámci dotačních programů získaly.
Některé dotační programy bylo nutné však dopředu předfinancovat z vlastních zdrojů města.
Ing. Luhan se dotazuje straně výdajů na opravy chodníků. Starosta města uvedl, že tím pádem
došlo k posunu v realizaci jednotlivých oprav. Blesková povodeň způsobila na některých místech
velké škody.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 21 – 0 – 6 (1)
3b) Návratná finanční výpomoc Stachelberg z.s. – prodloužení splatnosti – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 28 – 0 – 0

4. Majetek města – Mgr. Eichler
NEMOVITOSTI
Mat. 4a1 – VAK Trutnov, a. s. – kapitalizace pohledávky za věcná břemena
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková se dotazuje, zda problému s převodem věcných břemen nešlo předejít. Starosta
města doplnil informace z jednání valné hromady společnosti, kde se začínají množit obstrukce ze
strany minoritních akcionářů. Dále uvedl, že postoj obcí a minoritních akcionářů je odlišný.
V současné době je několik žalob ze strany minoritních akcionářů. Obce chtějí zachovat
přiměřenou výši poplatků za vodné a stočné a zároveň investovat do obnovy vodovodního řadu.
Do budoucna lze očekávat velmi problematická jednání.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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,
 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
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č. 3229/18/2020 ze dne 27.04.2020, vyhotoveným soudním znalcem Miroslavem Roubcem,
sídlem Do Dolců 43, 541 01, Trutnov, a činí 211.108,70 Kč (vč. DPH). Náklady spojené
s převodem vlastnického práva hradí město Trutnov,
 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.
Hlasování: 28 – 0 – 0

POZEMKY
Mat. 4b1 – 6 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
MUDr. David oznámil u bodu č. 4 střet zájmů. Tento bod bude hlasován samostatně.
Ing. Javůrek požaduje samostatné projednání a hlasování o bodech 2 a 5.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné projednání bodů č. 2 a 5
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje, zda město nutně potřebuje tento pozemek získat do vlastnictví
v návaznosti na vybudování komunikace. Dále se zajímá, jak bude probíhat rozšíření komunikace
a kdo ho bude financovat.
Mgr. Adamec doplnil, že v této lokalitě je do budoucna plánována výstavba. Další podmínky zatím
s developerem nebyly projednány. Jedná se o projednání možnosti, zda by bylo možné
komunikaci vybudovat. V současné době z toho neplynou městu žádné finanční závazky.
Ing. Javůrek se dotazoval, jak bude ošetřen vztah s developerem. Považuje developerskou
činnosti z hlediska výstavby rodinných domů za velmi lukrativní, pro město údržbu infrastruktury za
velmi nákladnou. Podporu ze strany města by viděl spíše do výstavby bytových domů.
Mgr. Hendrych uvedl, že tato rozprava překračuje rámec předkládaného materiálu.
Ing. Luhan se dotazuje, zda rekonstrukce ulice Nad Jezem do budoucna počítá se zvýšeným
kapacity provozu. Na jeho dotaz zodpověděl starosta města. Opravuje se havarijní stav
komunikace, ke zvýšení kapacity by bylo nutné nejprve změnit most přes řeku.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o bodech č. 2 a 5
p. p. 1866/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 245/1, p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování o bodech č. 2 a 5: 24 – 0 – 3 (1)
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Samostatné projednání bodu č. 4
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o bodu č. 4
p. p. 4470 a další, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování o bodu č. 4: 25 – 0 – 1 (2)

Samostatné projednání bodů č. 1, 3, 6
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o bodech č. 1, 3, 6
p. p. 839, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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/m2. Náklady spojené
s převodem hradí kupující (kolek), prodávající hradí geometrický plán a znalecký posudek.
p. p. 517/26 a další, k. ú. Horní Maršov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p.
, k. ú. Mladé Buky, p. p.
, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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).
Hlasování o bodech č. 1, 3, 6: 28 – 0 – 0

Mat. 4b2 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 2013/21 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov
p. p. 3102/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

.
Hlasování: 28 – 0 – 1
v 17:27 přišel Mgr. Sobotka
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Mat. 4b3 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Žádné dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2213/1 a st. p. 92, obě k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 29 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje na změnu vyjádření oddělení územního plánování. Navazuje na
projednání tohoto materiálu na předchozím zasedání zastupitelstva města. Jak bude využití
pozemku v souladu s územní studií na sídlišti Zelená louka.
Starosta města uvedl, že předkládaný materiál představuje určitý kompromis mezi záměry
vlastníka restaurace a města. Některé jeho záměry byly odmítnuty. Z jeho pohledu se jedná
o minimální zásah do pozemků v okolí.
Ing. Fajfr navázal na předchozí diskusi a uvedl, že se mu předkládaný záměr líbí. V dané lokalitě
žije hodně obyvatel. Zajímá se, zda je smluvně ošetřeno slíbené ukončení činnosti herny. Na jeho
dotaz zodpověděl starosta města.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
Hlasování: 26 – 0 – 3

Mat. 4b5 – 4 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec požaduje samostatné projednání bodu č. 4.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
Samostatné projednání bodu č. 4
Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec uvedl, že problémy s tímto investorem jsou dlouhodobé. Dle požadavků Komise pro
výstavbu a rozvoj muselo dojít ke změně projektu jednoho z bytových domů a tím došlo
k časovému zdržení.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o bodu č. 4
Protivítr Invest s.r.o. – prodloužení termínu
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro II. etapu stavby bytových domů spol.
Protivítr Invest s.r.o., nejpozději do 31.03.2021.
Samostatné hlasování o bodu č. 4: 28 – 0 – 1
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Samostatné projednání bodů č. 1-3
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o bodech č. 1-3
p. p. 650/4 a další, k. ú. Volanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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.
p. p. 565, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 565 (1 164,00 m2) v k. ú. Babí
doby realizace stavby kanalizace.
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 487/8 (1 768,00 m2) v k. ú. Trutnov

jako zahradu do

.
Hlasování o bodech č. 1-3: 29 – 0 – 0

Mat. 4b6 – 1 bod
Písemný materiál.
Dle § 40 obecního zřízení se usnesení č. 2020-125/4, zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Trutnova, který se týká projednání bodu ZM_04_M4b6, a zvukový záznam ze 4. zasedání
Zastupitelstva města Trutnova v roce 2020 zpřístupní až po ukončení dražby p.p.č.
, k.ú.
Trutnov.
Zápis ze zasedání tak bude doplněn o přílohu týkající se projednávání bodu č. 4b6 a navrženého
usnesení až po ukončení dražby p. p. č.
, k. ú. Trutnov.

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Mladobucká čp.

(odepsání nevymahatelných pohledávek)

Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
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.
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,
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za byt Mladobucká
, Trutnov, po
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
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 Trutnoze dne 14.12.2000,
vě sp. zn.
 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
.
Hlasování: 29 – 0 – 0

V 17:50 vyhlášena 10minutová přestávka. Jednání zastupitelstva zahájeno v 18:03, za účasti
29 zastupitelů.

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek uvedl, že některé cvičební prvky nejsou určeny pro malé děti.
Dle názoru Mgr. Adamce daná lokalita není vhodná pro aktivity rodičů s dětmi. V jiných lokalitách
umístit herní prvky pro děti lze. Důležitá je však přístupnost a bezpečnost.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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
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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, v předloženém vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 0
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5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na důvod zamítnutí žádosti v návrhu pod bodem 03.01, uvítal by
podporu alternativního způsobu vzdělávání.
Mgr. Hendrych následně doplnil, že činnost spolku byla finančně podpořena městem. Očekával by,
aby na výstavbu oplocení byly použity finanční prostředky také z jiných zdrojů.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
 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,
 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,
 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.
Hlasování: 28 – 0 – 1
5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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),
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 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 (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),
 veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém vzoru,
 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),
 veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 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,
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 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
 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),
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
541 01 Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 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),
 veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
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 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
 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,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 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 a společné tréninky
(zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší a starší žáci, dorost, junioři
apod.) v sezóně 2020/2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, v předloženém vzoru.
Hlasování: 28 – 0 – 0 (1)
6. Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Mgr. Hendrych přivítal mezi přítomnými
, kteří jsou
zpracovatelé předkládaných regulačních změn.
seznámil zastupitele s překládanými změnami v lokalitě Červený kopec, které
odráží požadavky stavebníků.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova ověřilo,
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).
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
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.
Zastupitelstvo města Trutnova ukládá
, 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
Hlasování: 24 – 2 – 3

7. Přísedící Okresního soudu v Trutnově – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova volí
, bytem Trutnov, do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově.
Hlasování: 29 – 0 – 0

Stránka 12 z 15

8. Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2020 – Ing. Luhan
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Luhan, předseda kontrolního výboru, uvedl, že do činnosti výboru také zasáhla opatření proti
koronaviru. Osobně má k fungování výboru výhrady. Některé podněty na kontrolní činnost jsou
zastaveny již přímo na jeho jednání. Také by ocenil větší iniciativu ke kontrolní činnosti ze strany
zastupitelů.
Ing. Javůrek se dotazuje na podrobnosti k fungování kontrolního výboru. Zajímá ho, kolik návrhů
na kontrolní činnosti přednesli zástupci vládnoucí koalice.
Ing. Luhan se ohradil proti rozdělování na koalici a opozici. Někteří členové kontrolního výboru se
nechtějí zúčastnit žádných kontrol.
Mgr. Hendrych v návaznosti na předchozí diskusi upozornil, že ve výboru jsou členy také
nečlenové zastupitelstva. Dotazuje se, zda byl nějaký podnět ze strany zastupitelů, kteří nejsou
členy kontrolního výboru.
Ing. Luhan uvedl, že žádný ze zastupitelů návrh na kontrolu nepodal.
Ing. Fajfr seznámil zastupitele s příklady činností kontrolního výboru v jiných městech. Díky
nefunkčnosti by navrhoval výbor zrušit.
Mgr. Adamec uvedl, že činnost výboru je dána ze zákona a zrušit jej nelze.
Ing. Javůrek reaguje na příspěvek Mgr. Hendrycha. Návrhy jsou předkládány prostřednictvím
zástupce ve výboru.
Mgr. Adamec uvedl, že celá výše uvedená situace bude muset být projednána na osobním jednání
s předsedou kontrolního výboru. Nabízí osobní schůzku, je třeba pohlížet na celou situaci ze všech
stran.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 1-2020 kontrolního výboru.
Hlasování: 29 – 0 – 0

9. Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2020 – Ing. Luhan
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2020.
Hlasování: 29 – 0 – 0

10. Různé
Dotazy zastupitelů
Mgr. Tezcan
Dotazuje se bleskové povodně v části Bojiště, Dolníky. Koryto potoka není dle jejího zjištění
zaneseno v katastrálních mapách.
Na tento dotaz reagoval starosta města. Vlastnictví potoků je velmi diskutabilní. Je nutné se taky
o koryto potoka starat. V postižené oblasti byla provedena prohlídka pracovníky Povodí Labe.
Město se všem postiženým snaží pomoci. Doporučil obracet se na Odbor majetku města a Odbor
životního prostředí MěÚ.
Podrobnější informace k dané problematice doplnila Ing. Kasperová, vedoucí Odboru životního
prostředí MěÚ.
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PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D.
Zajímal se o stav výstavby nového dopravního hřiště.
Mgr. Adamec uvedl, že dopravní hřiště je vybudováno. Chybí pouze osazení dopravních značek,
které budou dle sdělení ředitele společnosti Technické služby Trutnov s.r.o., provedeno do konce
příštího týdne.

Mgr. Sobotka
Dotazoval se na stav akce rekonstrukce Lípového náměstí. Na jeho dotaz zodpověděl
místostarosta Mgr. Hendrych. Uvedl, že dnes proběhlo jednání se zpracovateli projektu, byla také
mj. řešena rozpracovaná část, dopravní řešení v dané lokalitě vč. zvýšení počtu parkovacích míst.
Byly představeny návrhy mobiliáře. Práce pokračují dle stanoveného harmonogramu.
Dále se dotazuje na projekt schody do Úpy. Mgr. Adamec uvedl, že realizace tohoto projektu by
byla pro město finančně náročná. Město by uvítalo finanční spoluúčast např. z nějakého dotačního
programu.
Dále se dotazoval na stav rekonstrukce ul. Ječná a s tím spojený výkup železniční vlečky. Na jeho
dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Dále se dotazoval na projekt Kameny zmizelých. Starosta města uvedl, že byl osloven představitel
České židovské obce. V současné době vidí největší problém s termínem realizace projektu, který
zatím není znám. V nejbližších dnech očekává doručení odpovědi. Jinak nevidí s realizací projektu
žádné problémy.

Ing. Javůrek
Dotazuje se na veřejnou zakázku na nákup nových parkovacích automatů a dotazuje se, zda bude
možné platit přes mobilní telefon. Mgr. Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov, uvedl, že bude
možná platba kartou nebo přes mobilní telefon.
Dále se dotazoval na důvody zamítnutí možnosti účasti zastupitele města na jednání Redakční
rady Radničních listů. Dotaz byl směřován na přítomné členy redakční rady.
Mgr. Adamec uvedl, že redakční rada stanovuje pořadí článků v souladu s tiskovým zákonem.
Neurčuje však jejich formu. Osobně se také jednání této rady neúčastní.
Mgr. Hendrych uvedl, že nesouhlasil s účastí zastupitele Ing. Javůrka. Následně podotkl, že
zástupce opozice je členem redakční rady. Může tak informace o průběhu jednání redakční rady
sdělovat dalším opozičním zastupitelům.
MgA. Kasík doplnil, že nemá problém, aby se někdo další, kromě členů redakční rady, jejího
jednání zúčastnil. Obává se však, aby nebylo narušeno rozhodování redakční rady.
Mgr. Eichler uvedl, že v podané žádosti nebyl zřejmý účel návštěvy Ing. Javůrka na jednání
redakční rady.
Ing. Javůrek reagoval na předchozí diskuse. Rozhodně se nechce zúčastnit celého jednání
redakční rady. Mgr. Eichler doplnil, že jeho požadavek by měl být řešen možná na jiném jednání.
Ing. Luhan doplnil, že podpořil návrh Ing. Javůrka.
V návaznosti na předchozí diskusi starosta města znovu zopakoval, že redakční rada určuje pořadí
článků. Sám zastává názor, že obsahem radničních listů by neměla být politická propagace.
Ing. Fajfr navázal na předchozí diskuzi o zveřejňování článků. Starosta města podotkl, že by se
mohlo jednat o politické ovlivňování redakční rady. Je také možné využívat jiná alternativní média.
Starosta města informoval zastupitele, že město Trutnov obdrželo od Královéhradeckého kraje
ocenění za umístění v soutěži „Čistá obec 2019“.
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11. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 07.12.2020.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55.
Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Robert Fajfr

Ing. Petr Gaisler
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