MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. května 2021
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 31 členů zastupitelstva města.
(omluveni – pozdní příchod: Mgr. Pavel Káňa; Mgr. Petr Skokan)
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti, tisku.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Upozornil také na nutnost dodržovat hygienická opatření (zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou,
rozestupy).
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Návrhový výbor
1. Bc. Kateřina Hůlková
2. JUDr., PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
3. MUDr. Antonín Vajcík

Hlasování: 29 – 0 – 1 (1)
Hlasování: 31 – 0 – 0
Hlasování: 31 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Iva Řezníčková
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2
3b) Návratná finanční výpomoc – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
4. Majetek města
5. Dotace
6. Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Dráček v ul. Žižkova 465
7. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MKČR a města v r. 2021
8. Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory
9. Upravené stanovy Společnosti Horní Labe, a. s.
10. Upravená společenská smlouva společnosti Transport Trutnov, s. r. o.
11. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
12. Různé
13. Závěr
Návrhy k programu
Žádné připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o předloženém programu
Hlasování o předloženém programu: 31 – 0 – 0 – program schválen

v 16:06 přišel Mgr. Skokan
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 kontrole plnění usnesení. Mgr. Hendrych dále
uvedl, že jednání Komise pro strategické plánování se uskuteční 10.06.2021. Na jednání mimo jiné
bude předložena Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy Trutnova na období 2020-2025 a Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší. Tyto
dokumenty jsou zpracovány ve spolupráci se Svazkem obcí východní Krkonoše, který získal grant.
V případě zájmu se mohou jednání této komise zúčastnit zastupitelé. Na dalším zasedání zastupitelstva města obdrží zastupitelé v písemné podobě zápis z tohoto jednání.
Zahájena rozprava. 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: 22.06.2021
Hlasování: 32 – 0 – 0

3a) Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Informoval
o dosavadním vývoji příjmů města (došlo poklesu daně z příjmů fyzických osob). Dále informoval
o aktuální výši dluhové služby města. Do rozpočtu města může ještě zasáhnout případná ekonomická krize. Stávající rozpočet odpovídá vývoji rozpočtu v roce 2019. V oblasti výdajů je největší
rozpočtovou změnou Návratná finanční výpomoc ZŠ kpt. Jaroše Trutnov (viz další bod jednání 3b).
V další rozpočtové změně bude předložena změna v oblasti příjmů – dividendy ze společností
Transport Trutnov, s.r.o. a Společnost Horní Labe, a. s.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: 22 – 0 – 10
3b) Návratná finanční výpomoc – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
– Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje, kdo bude projektovým manažerem uvedeného projektu. Na jeho dotaz
zodpověděl Mgr. Paták, ředitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, ve výši
9.710.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
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4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4b1 – 7 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 3.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 3
Zahájena rozprava k danému bodu.
Mgr. Sobotka uvedl, že tento bod nebude při hlasování členy sdružení Žít v Trutnově podpořen.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2656/102, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup infrastruktury na části p. p. 2656/102 (nově dle geometrického plánu č. 4914-77/2020
p. p. 2656/584 – 24,00 m2, p. p. 2656/586 – 170,00 m2, p. p. 2656/589 – 26,00 m2,
p. p. 2656/590 – 110,00 m2, p. p. 2656/591 – 18,00 m2, p. p. 2656/592 – 192,00 m2,
p. p. 2656/593 – 28,00 m2, p. p. 2656/594 – 95,00 m2 a p. p. 2656/595 – 48,00 m2) v k. ú. Trutnov
od spol. INGSERVIS s. r. o., za 1,00 Kč.
Hlasování o bodu č. 3: 25 – 0 – 7

Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1-2, 4-7
Zahájena rozprava k daným bodům.
Ing. Javůrek se obecně dotazuje k bodu č. 7 – kdy vlastníkem pozemků je Královéhradecký kraj.
Zajímá ho, zda to nesouvisí s plánovaným převodem pozemků do vlastnictví města. Zda jsou další
nové informace o převodu pozemků v souvislosti s výstavbou dálnice. Mgr. Adamec uvedl, že jednání průběžně probíhají. Bližší informace budou projednány na Pracovní skupině pro dopravu.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 1832/10, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 1832/10 (257,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p. 632/23 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
směnu p. p. 632/23 (1,00 m2), p. p. 632/22 (30,00 m2), p. p. 1759 (5,00 m2), p. p. 632/24 (4,00 m2)
a p. p. 632/25 (1,00 m2) v majetku spol. DESPED, s. r. o. a MILCOM a. s., za část p. p. 626/2
(74,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne s finančním
vyrovnáním za rozdílnou výměru pozemků za cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou ve výši 800,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
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 31.07.2021.
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p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p.
(5 771,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník od
výši 84.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov (kolek).

za kupní cenu ve

st. p. , p. p.
, k. ú. Babí
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup části st. p.
(1,00 m2) a části p. p.
(0,36 m2) – nově dle GP č. 453-469/2020
2
2
p. p.
– 1,00 m a díl „a“ o výměře 0,36 m , vše v k. ú. Babí od
za kupní
cenu ve výši 225,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 přijetí daru částí p. p. 1510/1, které byly odděleny GP 1418-291/2020 (není dosud zapsán
v katastru nemovitostí) a nově označeny jako p. p. 1510/46 (2 505,00 m2), p. p. 1510/47
(1 230,00 m2), p. p. 1510/48 (53,00 m2), p. p. 1510/49 (669,00 m2), p. p. 1510/50 (525,00 m2),
p. p. 1510/51 (29,00 m2), p. p. 1510/52 (320,00 m2), p. p. 1510/53 (24,00 m2), p. p. 1510/54
(970,00 m2), p. p. 1510/55 (2 050,00 m2), p. p. 1510/56 (409,00 m2) a p. p. 1510/57 (36,00 m2),
vše v k. ú. Poříčí u Trutnova z majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, do vlastnictví města Trutnova, jako pozemky pod chodníky ve vlastnictví města Trutnova a napojení na místní komunikace
v majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov,
 omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky
pod stavbou chodníků a místních komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Hlasování o bodech č. 1-2, 4-7: 31 – 0 – 0 (1)

Mat. 4b2 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 5.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 5
Zahájena rozprava k danému bodu.
Mgr. Řezníčková se dotazuje na důvody zamítnutí žádosti. Na její dotaz reagoval Mg. Eichler, další
informace doplnil starosta města.
Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2198/43 (cca 170,00 m2) v k. ú. Trutnov

.
Hlasování o bodu č. 5: 31 – 0 – 0 (1)
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Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 1-4, 6-8
Zahájena rozprava k daným bodům. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány
jako celek.
p. p. 788/28, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 788/28 (454,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
pravované územní studie.

z důvodu při-

p. p. 118/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 118/1 (cca 330,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova

.

p. p. 1935/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
 prodej části p. p. 1935/4 (cca 14,00 m2) a části p. p. 713/1 (cca 6,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město
,
 prodej části p. p. 1942/3 (cca 12,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
.
p. p. 37/3, p. p. 1418/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 37/3 (277,00 m2) a části p. p. 1418/1 (cca 222,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol.
Yorktown, a. s.
p. p. 311/1 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
směnu p. p. 311/1 (2 058,00 m2) v majetku města Trutnova, za p. p. 57/2 (1 417,00 m2) část
p. p. 57/3 (cca 84,00 m2) v majetku
, vše v k. ú. Bohuslavice nad Úpou.
p. p. 378/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 378/4 (cca 4 613,00 m2) v k. ú. Trutnov
z důvodu rozporu s regulačním plánem a nedokončené technické infrastruktury.
p. p. 323, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 323 (765,00 m2) v k. ú. Voletiny

k rozšíření vlastních pozemků.
Hlasování o bodech č. 1-4, 6-8: 31 – 0 – 0 (1)

Mat. 4b3 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje k bodu 1. Zajímá ho, jaký bude majetkoprávní vztah k danému pozemku po jeho darování městu. Na jeho dotaz reagoval Mgr. Eichler.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
část st. p. 108, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
přijetí daru části st. p. 108 (cca 59,00 m2) v k. ú. Trutnov městem Trutnovem od Královéhradeckého kraje. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
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p. p. 942/19, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 942/19 (72,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na město Trutnov od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 2285/3 a 1070/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
nerealizování usnesení ZM č. 2020-85/3 (bezúplatný převod p. p. 2285/3 a části p. p. 1070/4
v k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města
Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb.) z důvodu na straně SPU.
p. p. 1110/7, k. ú. Debrné
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
nerealizování usnesení ZM č. 2019-183/5 (bezúplatný převod p. p. 1110/7, pozemek pod komunikací, k. ú. Debrné, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města
dle zákona č. 503/2012 Sb.) z důvodu na straně SPU.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4b5 – 3 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 581, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 581 (cca 25,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
(každému v rozsahu 1/3) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (přístup a oprava opěrné zdi). Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p. 1104, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1104 (2 290,00 m2) v k. ú. Libeč spol. Český fond nemovitostí, s.r.o.
p. p. 1307/1, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1307/1 (cca 600,00 m2) v k. ú. Voletiny

.
Hlasování: 32 – 0 – 0

Mat. 4b6 – 1 bod
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková se dotazuje na případnou platnost smlouvy, pokud je dle názoru právního oddělení MěÚ Trutnov v rozporu s platnou legislativou (viz důvodová zpráva písemného materiálu).
Jedná se o problematiku přechodových ostrůvků, které mají být vybudovány v souvislosti
s výstavbou kruhového objezdu v ul. Pražská a Na Struze. Město je de facto donuceno k podpisu
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smlouvy, neboť jinak by nedošlo k realizaci tolik potřebné investiční akce. Dle výkladu ŘSD jsou
přechodové ostrůvky součástí chodníků, zástupci města se domnívají, že přechodové ostrůvky
jsou součástí komunikace. Dále vedena diskuze na možné systémové řešení daného problému
(Ing. Javůrek, Ing. Fajfr). Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
v 16:32 odešel pan Lhoták, vrátil se v 16:34
v 16:33 odešel Mgr. Sobotka, vrátil se v 16:35
v 16:36 přišel Mgr. Káňa
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření Smlouvy o předání stavebních objektů ke stavbě „I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce
ul. Pražská a Na Struze“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací.
Hlasování: 29 – 0 – 4

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Moravská čp. 62 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
 zánik pohledávek:
 ve výši 358.474,00 Kč zbývající část příslušenství pohledávky – poplatku z prodlení dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.08.1999,
 ve výši 934,00 Kč nezaplacené náklady soudního řízení v této věci,
za byt Moravská čp. 62, Trutnov 2, po
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 odepsání pohledávek:
 ve výši 358.474,00 Kč zbývající část příslušenství pohledávky – poplatku z prodlení dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.08.1999,
 ve výši 934,00 Kč nezaplacené náklady soudního řízení v této věci,
za byt Moravská čp. 62, Trutnov 2, po
.
Hlasování: 33 – 0 – 0
Mat. 4c2 – Dlouhá čp. 646 (odepsání zbývající části pohledávky)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 101.566,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Dlouhá čp. 646,
Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávky:
 ve výši 101.566,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Dlouhá čp. 646,
Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Hlasování: 33 – 0 – 0
V

16:39 odešel Mgr. Hendrych, vrátil se v 16:42
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na důvody vyřazení SW Střet zájmů. Na tento dotaz reagoval Ing. Seidel, tajemník MěÚ. K vyřazení softwaru došlo v souvislosti s novelou zákona o střetu zájmů a se
vznikem Centrálního registru oznámení.
Ing. Andrle, Ph.D., se dále dotazuje na vyřazení SW Adobe Photoshop CS411C2. Obává se, zda
při jeho vyřazení město postupuje v souladu s péčí řádného hospodáře. Na dotaz zodpověděl
p. Bocán, pracovník oddělení informatiky a projektového řízení. Ing. Andrle, Ph.D., navrhuje nabídnout tento software např. městem zřizovaným základním školám nebo jiným zájemců. Na tento
požadavek reagoval starosta města, SW bude nabídnut případným zájemcům. Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 1 (2)

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) 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 134.500,00 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 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v Trutnově v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 40.000,00 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 6. ročníku běžeckého závodu
"Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 139.000,00 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 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 69.100,00 Kč 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 2021 a odst. 1.2. Dotace
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na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 29. ročníku republikového
závodu ve sportovním skalním lezení mládeže "Čertova stěna 2021",
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 323.600,00 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 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 19.600,00 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 2021 (zejména tělocvičny
Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, multifunkční hřiště v HSM, fotbalových hřišť ve Volanově a Bohuslavicích),
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 85.900,00 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 2021 (zejména cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovní výzbroje, platby rozhodčím apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 37.500,00 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 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 12.250,00 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 2021 (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, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 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 2021 – "MČR v Team GYM"
a "GPC V4 WORLD CUP 2021",
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 509.200,00 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 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 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 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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 poskytnutí dotace ve výši 175.000,00 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 2021 (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,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 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 údržbou a provozem sportovního centra Sokolovna v roce
2021 (zejména výdaje na revize hromosvodů a následné opravy, elektroopravy, údržbářské
a úklidové služby, výdaje na hygienu (covid) energie apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 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 Trutnově v roce 2021 – "VC Trutnova a soutěž pro postižené děti", "Trutnovský triatlon", "O pohár města Trutnova", "Mezinárodní vánoční turnaj dětí a mládeže v judu",
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 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 akce ke 100. výročí volejbalu v Čechách a s tím spojené slavnostního otevření nových antukových kurtů v Trutnově v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 1.145.200,00 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 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 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
na MS juniorů ve sjezdu na divoké vodě v roce 2021 (zejména výdaje na přípravu a sportovní vybavení),
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 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 na vrcholových atletických akcích
v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 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 na vrcholových plaveckých akcích v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 528.347,40 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 Trutnově v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 poskytnutí dotace ve výši 476.467,00 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 tělocvičny oddílem basketbalu – mládež v Základní škole Komenského 399, Trutnov, v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého 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. 1.2. Dotace na sportovní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodních soutěží ve sportovních tancích "Czech Open Cup", "Trutnov Open" a "Krkonošský pohár" v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 (zejména výdaje spojené s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého 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 účastí tanečních párů na vrcholových domácích a mezinárodních soutěžích v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého 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
2021 (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, dle předloženého vzoru,
 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 2021 (zejména výdaje na úpravu sekáním, vyvláčení vč. prořezu, smyku válcování, postřiku vertikutace, likvidace plevele, hnojení, drobné opravy a údržba
zázemí, vodné stočné, elektřina (vyjma výdajů na tvorbu plakátů na zápasy, účetní služby
a praní dresů),
 veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 8.700,00 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 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 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 10. ročníku sportovní akce v karate "Velká cena města Trutnova
2021",
 veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 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 2021 (zejména na pronájmy, úhradu služeb, propagaci, tisk prop. materiálů, cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné, ubyto-
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vání, dopravné, poplatky pro závodní činnost, nákup sportovních pomůcek, zařízení, údržba
ploch sportovišť, vystoupení externích umělců, nákup cen, pořádáním táborů, soustředění, školení trenérů apod.),
veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého 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 2021,
veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 160.300,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce
2021 (zejména výdaje na startovné, soustředění, materiální zabezpečení apod.),
veřejnoprávní smlouvu SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 2021 (zejména sekání, pískování, hnojení, čistění koberce od
mechu, likvidace plevele a drobné opravy kabin apod.),
veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, dle předloženého vzoru
poskytnutí dotace ve výši 39.200,00 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 2021
(zejména výdajů na dopravu na utkání, cestovné, praní dresů, sítě na branky apod.),
veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 2021,
veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 11.600,00 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 činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce
2021 (zejména výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna, startovné v soutěžích, odměny
rozhodčím, praní dresů, přestupy apod.),
veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 78.200,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021 a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, vánoční
a velikonoční turnaje, mezinárodní turnaj s oddílem z Berlína) v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 40.768,00 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 2021,
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 veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644,
Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 260.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
26.02.2021, tj. – částečná úhrada 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 vnitřního vybavení (truhlářské práce,
sporák, vybavení kuchyně, úklidové a hygienické prostředky, zrcadla) v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 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 16.02.2021,
tj. – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou sportoviště "VLČKA BIKEPARK" v roce 2021
(zejména výdaje na inovaci, repase, opravy, rekultivaci, pronájem strojů, nákup materiálu, pohonné hmoty do strojů, spojovací materiál, stavební materiál apod. a výdajů na DPP a DPČ pro
osoby zajišťující údržbu sportoviště),
 veřejnoprávní smlouvu SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním a správou volejbalových
kurtů v Trutnově v roce 2021 (výdaje na energie, drobné opravy, údržba výdaje na mzdové výdaje – DPP),
 veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním a správou loděnice
v Trutnově v roce 2021 (výdaje na energie, drobné opravy, údržba a mzdové výdaje – DPP),
 veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
04.02.2021, tj. – částečný doplatek výdajů spojených s přípravou sportovní akce "Krkonošská
70" v roce 2021 (zejména výdaje na spotřební matriál, náklady na "COVID" a výdaje na DPP),
 veřejnoprávní smlouvu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
Hlasování: 33 – 0 – 0
5b) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644,
Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a provozem vnitřního sportoviště v roce 2021
(zejména výdaje na opravu omítek a podlahové krytiny, malba, výměna zámků, klik, dveří,
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osvětlení, zásuvek, vypínačů, žaluzií a údržba umělého ledu), včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
 poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644,
Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportoviště na adrese Polská 431,
Trutnov, v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
 poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 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
pro postup a zařazení do
juniorské reprezentačního družstva ve sjezdu na divoké vodě v roce 2021 (zejména výdaje na
přípravu a sportovní vybavení), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 32 – 0 – 1
5c) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152,
Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činnostní tkalcovského muzea a prezentací tradičních řemesel Trutnovska v roce 2021 (zejména výuka řemesel, realizace vzdělávacích programů a seminářů pro veřejnost, tradiční akce v muzeu, výdaje spojené s provozem, propagací
a marketingem muzea, letáky, info panely, cedule, honoráře pro lektory a účinkující, materiál
pro tvoření, ubytování apod.) v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 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 Akademie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční přehlídka BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé
v roce 2021 (zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy, květiny, ubytování hostů, ceny, vybavení akce apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 65.000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11. ročníku tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2021" na
téma "CESTA DO FANTAZIE" (zejména výdaje na nájemné, propagaci, lektorné, výtvarný materiál apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, v předloženém
vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 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 celoročních akcí spolku, a to akcí na téma "Oživlé legendy", "Poznávací hra o mince", "Co vydaly hlubiny země" a další v roce 2021 (zejména výdaje na
kostýmy, kulisy, účinkující, grafické práce, propagace, letáky, bannery, návrhy mincí, ražba, 3D
model, distribuce, noviny – grafika, tisk apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 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 4. ročníku hudebního festivalu "OTEVŘENÉ HOS-
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PODY TRUTNOV" v roce 2021 (pronájem stanů, techniky, honoráře kapel, OSA, propagační
materiály, grafické práce, ubytovaní apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 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 celoročním provozem dětského regionálního zpravodajství "TV RÝBRCOUL" v roce 2021 (zejména honoráře lektorům, cestovné, nákup techniky, propagace),
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul – duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 273.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 31.03.2021, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 23. ročníku
mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména výdaje na cestovné, ubytování, technické
zajištění, PR, překlady, promotion, grafika, srážková daň, internet, web, OSA, propagace, doprava, ozvučení, ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů
– srážková daň a výdajů na dohody (DPČ, DPP) pořadatelům, na zajištění akcí, administrativa
apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
v předloženém vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 1 (1)

5d) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – TŠ Bonifác, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro TŠ Bonifác, z. s., IČ 26638347, Cesta Osvobození
712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním prázdninového hudebně zábavného
a vzdělávacího campu pro pěvecky nadané děti a mládež „ČESKO ZPÍVÁ CAMP 2021“ v roce
2021 (zejména výdaje na ubytování, propagace, honoráře pro lektory, doplňkové programy, weby,
internet, pronájem, hudební aranže, technické zajištění, zvuk, materiál, vstupné, přeprava apod.),
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 33 – 0 – 0
5e) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 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 propagací „Krkonošských cyklobusů“ v roce
2021 (zejména výdaje na marketingovou podporu provozu cyklobusů {online prostředí}, označení zastávek jízdními řády {plechové tabule}, zahájení cyklodopravy v Krkonoších, nákup fotografií s cyklistickou tématikou, outdoor reklama v autobusech apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 248.103,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249,
Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2021 (zejména úhrada nájemného
v měsících leden až prosinec 2021, pronájem kuchyňské linky, výdaje na drobné opravy
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a údržbu prostor, vedení účetnictví, úklid a úklidové prostředky a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na vyrábění} apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 33 – 0 – 0
5f) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková se dotazuje na poskytnutí dotace pro společnost BOJIŠTĚ, s.r.o. Zajímá ji, zda
současní pronajímatelé investují také vlastní prostředky do rozvoje areálu. Na dotaz zodpověděl
starosta města. Následně ho doplnil Mgr. Eichler.
Mgr. Sobotka se dotazuje na další investice do rozvoje areálu (výměna laviček, vybudování kanalizace). Dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Ing. Luhan se dotazuje k poskytnutí dotace mateřskému centru. Zajímá ho, jak probíhá vyúčtování
poskytnuté dotace. Starosta nevidí problém, aby informace o vyúčtování poskytnutých finančních
dotací byly zpřístupněny zastupitelům.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 215.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938,
Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2021 (zejména nájemné, vodné,
stočné, energie, odvoz odpadu, výmalba, úprava prostor po výměně oken, podlahové krytiny
apod.) a výdajů na obnovu vybavení herny,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 25.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením bezpečnostních prvků
pro areál "Bojiště" v roce 2021 (zejména výdaje na pořízení bezpečnostního světla, bezpečnostní zámky a vložky do dveří, kamerový systém, doprava, práce apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém znění.
Hlasování: 32 – 0 – 1
5g) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 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 2021 (zejména výdaje na
nájemné, elektřinu, plyn, teplo, vodné, materiálové výdaje a mzdové náklady sociálního pracovníka),
 veřejnoprávní smlouvu pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637,
Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 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
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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 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 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 vstupné, jízdné na akce pro klienty, na ceny, hračky, školní pomůcky, drogerii, kancelářský materiál, kostýmy a doplňky pro nově založený taneční soubor, edukační hry, knihy, preventivní pomůcky a případně i technické vybavení (tablet, notebook) pro
pomoc v době distanční výuky a výdajů na mzdy pro pracovníky přímé péče v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 poradenské služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov
(zejména materiálové výdaje včetně vybavení, výdaje na služby – IT, revize, ostraha apod.)
a výdajů na mzdy včetně odvodů pracovníků přímé péče v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 služeb sociální rehabilitace jako součást služeb poskytovaných v "Centru duševního zdraví RIAPS Trutnov" v roce 2021 (zejména materiálové výdaje, služby, tisk letáků, IT,
supervize, pomůcky apod.) a výdajů na mzdy včetně odvodů pracovníků přímé péče v roce
2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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 2021 (zejména výdaje na
energie, školení, supervize, nájemné apod.) a výdaje na mzdové náklady v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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 2021 (zejména výdaje na mzdové náklady, pojistné a nákup
pohonných hmot),
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 280.000,00 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 poskytováním
služby Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na mzdové náklady, pohonné hmoty, pojištění vozů a správu inf. systému),
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 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
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paliativní a hospicové péče – odborné sociální poradenství (zejména výdaje na pohonné hmoty,
telefon, energie a mzdové náklady pracovníků poradny) v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, 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 pořádáním akcí pro klienty Domova pro seniory Pilníkov – "Sportovní den pro seniory", "Kulturní a hudební vystoupení pro klienty" v roce 2021 (vyjma výdajů na pořádání
"Vánočního posezení" a "Dne otevřených dveří"),
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176, 542 42
Pilníkov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 28.000,00 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 poskytování domácí hospicové-paliativní péče v roce 2021 (zejména výdaje na
oxymetry, vzdělávání, supervize apod.) a výdajů na mzdy nezdravotnického personálu (paliatr,
psycholog, sociální pracovník),
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
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 pořízením nových kompenzačních pomůcek do půjčovny pro občany města Trutnova v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 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 2021, (zejména výdaje na pohonné hmoty,
spotřeba energie, telefon, internet, školení, pojištění vozu apod.) a částečná úhrada výdajů na
mzdy koordinátora dobrovolníků v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 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 2021 {zejména výdaje na kulturně zájmové akce pro členy klubu (výlety – doprava), nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a činnost klubu a ostatní zájmové aktivity členů, zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady, nájemné, částečné krytí ergoterapie apod.},
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 33 – 0 – 0

5h) Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská
176, 542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované
poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním sociální
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služby a provozem "Domova pro seniory Pilníkov" v roce 2021 (zejména výdaje na energie domova), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 32 – 0 – 1
5i) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – Bojiště, s. r. o.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková se dotazuje na vyúčtování dotací, které byly poskytnuty na akce, které se díky
nepříznivé epidemiologické situaci nekonaly. Na tento dotaz odpověděl starosta města.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 240.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku festivalu "Artu Kus
Festival 2021" (zejména výdaje na propagaci, technickou produkci, honoráře vystupujícím,
realizaci staveb a výdaje na snížení hygienických a bezpečnostních rizik apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, 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 2021" (zejména cestovní výdaje, materiál, zapůjčení techniky, spotřeba energií, administrativní činnost apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, 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 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturních akcí – venkovních
koncertů v prostoru "Backstage" v roce 2021 (zejména výdaje na honoráře vystupujících, cestovní výdaje vystupujících, technická produkce, propagace apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru.
Hlasování: 28 – 0 – 5
v 17:01 odešel Mgr. Sobotka
6. Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Dráček v ul. Žižkova 465 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková se dotazuje, jaká bude podoba hřiště. Na tento dotaz zodpověděl Mgr. Hendrych.
Ing. Andrle, Ph.D., se zajímá o délku udržitelnosti projektu. Mgr. Hendrych uvedl, že délka udržitelnosti projektu je 5 let, což je uvedeno v podmínkách grantového řízení (viz příloha v písemném
i elektronickém materiálu).
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 podání žádosti do grantového řízení „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ na kompletní rekonstrukci
dětského hřiště u MŠ Dráček v ulici Žižkova 465,
 zařazení akce "Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Dráček v ulici Žižkova 465" do
rozpočtu města na rok 2021 a vyčlenění finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč na předfinancování akce v případě schválení žádosti.
Hlasování: 32 – 0 – 0 (1)
v 17:02 se Mgr. Sobotka vrátil
7. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MKČR a města v r. 2021 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2021 následovně:
Na akci celkové obnovy fasády domu Bulharská čp. 61 ve vlastnictví (SJM)
bude přidělena dotace MKČR ve výši 640.000,00 Kč a dotace z rozpočtu
města ve výši 151.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
vedoucího Odboru rozvoje města zajištěním uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu města dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 33 – 0 – 0

8. Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se domnívá, že předkládaná změna regulačního plánu nebyla projednána v Komisi
pro výstavbu a rozvoj. Dotazuje se, zda by nemělo dojít k přehodnocení celého regulačního plánu
(např. v souvislosti s výstavbou např. na Červeném kopci nebo dalších lokalitách). Na tento dotaz
reagoval starosta města. Zpracování nového regulačního plánu je finančně i časově dost náročné.
Nemá nic proti případné revizi regulačního plánu. Domnívá se, že by bylo vhodné případný požadavek na celkovou změnu nejprve projednat v Komisi pro výstavbu a rozvoj.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 pořízení „Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“ zkráceným postupem dle předloženého návrhu,
 určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“.
Zastupitelstvo města Trutnova podmiňuje
pořízení „Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory“ částečnou úhradou nákladů na
zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně ze strany žadatelů.
Hlasování: 27 – 0 – 6
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9. Upravené stanovy Společnosti Horní Labe, a. s. – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, jaké jsou konkrétní změny v předkládaných stanovách. Na dotaz
odpověděl Mgr. Hendrych, následně doplnil Mgr. Adamec.
Další dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
upravené znění stanov Společnosti Horní Labe, a. s., IČ 46506306, Starý Rokytník 226, Trutnov,
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 3
10. Upravená společenská smlouva společnosti Transport Trutnov, s. r. o. – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Další návrhy ani dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
upravené znění společenské smlouvy společnosti Transport Trutnov, s. r. o., IČ 62063588,
V Aleji 131, Trutnov, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 3
11. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2020.
Hlasování: 33 – 0 – 0
12. Různé
Dotazy zastupitelů
Mgr. Řezníčková
Dotazuje se na aktuální informace o využití prostor bývalé věznice. Mgr. Eichler uvedl, že prostřednictvím mobilní aplikace se připravuje anketa pro veřejnost. Občané budou mít možnost se
vyjádřit k možnosti využití tohoto objektu. Starosta města dále uvedl, že nebudou podporovány
žádné aktivity, které by muselo město financovat. Při využití tohoto objektu se očekává především
přínos pro veřejnost.
v 17:22 odešel Mgr. Hendrych, v 17:24 se vrátil
v 17:23 odešla paní Vágner-Dostálová, vrátila se 17:25
v 17:24 odešel Mgr. Paták
Ing. Luhan
Informoval o aktivitách poskytovatelů internetového připojení, kteří nabízí optické připojení
k internetu. Zajímá ho, zda má město o takových aktivitách informace nebo zda již proběhla nějaká
jednání. Starosta města uvedl, že v současné době se zástupci města nikdo nejednal. Rozvoj sítí
se snaží město řešit s poskytovateli v rámci např. rekonstrukcí komunikací, chodníků. Mgr. Eichler
uvedl, že určité aktivity v současné době vyvíjí společnost T-Mobile, ale žádná konkrétní nabídka
nebyla městu předložena.
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Ing. Sobotka
Dotazuje se na možnost dostavby chodníků v ul. Mírová (diskutováno již na minulém zasedání
zastupitelstva). Ing. Jelínek, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, uvedl, že v současné době je na Odboru rozvoje města zpracovaná studie k připomínkování. Výsledky budou známy do
dalšího zasedání zastupitelstva.
p. Ondráško
Dotazuje se, jak byla vyřešena škodní událost v souvislosti s vyhořením chaty Bažina (diskutováno
již na minulém zasedání zastupitelstva). Starosta města uvedl, pojistka byla vyplacena částečně
s tím, že další část bude vyplacená v případě zahájení rekonstrukce nebo výstavby nové chaty.
Konkrétní částky následně doplnila Ing. Musilová, vedoucí Odboru majetku města.
Dále se pan Ondráško dotazoval, zda byl brán zřetel na to, že v průběhu rekonstrukce Kina Vesmír
bude prováděna také rekonstrukce Špitálského mostu. Obává se, aby nedošlo k případným problémům během rekonstrukce budovy kina.
Pan Ondráško se dotazoval, v jaké fázi je rekonstrukce krytého bazénu. Na tento dotaz zodpověděl Mgr. Adamec.
Dále pan Ondráško uvedl, že navštívil Bike-park. Ocenil zlepšení dopadových ploch. Následně se
dotazuje, zda umístění mobilních tribun je z hlediska bezpečnosti v pořádku. Na tento dotaz zodpověděl Ing. Horák, za správce sportovních zařízení MEBYS Trutnov, s.r.o.
Ing. Fajfr
Uvedl, že v předkládaných rozpočtových změnách je plánována Rekonstrukce ul. I. Olbrachta –
oprava chodníků (viz str. 4). Zajímá ho, jaká jsou kritéria pro zařazení rekonstrukcí dalších komunikací. Dle jeho názoru, jsou i další přilehlé komunikace ve špatném technickém stavu. Na jeho
dotaz reagoval Mgr. Adamec. Přilehlé komunikace budou rekonstruovány průběžně, prozatím byla
opravena páteřní komunikace. Dále doplnil, že rekonstrukce ul. I. Obrachta bude prováděna současně s opravou havarijního stavu uložených sítí.
Ing. Fajfr navazuje na předchozí diskusi o rozvoji optických sítí ve městě. Domnívá se, že město
by v této oblasti mělo být více aktivní. Starosta města uvedl, že s poskytovateli optických sítí jedná.
Dle jeho názoru je celá situace daleko složitější.
Předchozí diskusi doplnil Mgr. Eichler. Uvedl, že jsou pořádány pravidelné koordinační schůzky
s vlastníky sítí, na kterých se řeší připravované rekonstrukce komunikací. Koordinace dle jeho názoru běží. Zároveň si však jednotliví provozovatelé sítí musí stanovit priority rozvoje svých zařízení.
v 17:33 odešel MUDr. Kochan, vrátil se 17:40
Ing. Luhan
V návaznosti na předchozí diskuzi doplnil, že téma digitalizace sítí je velmi důležitá. Dále ještě
navrhuje, aby do tabulky rozpočtových změn byl doplněn řádek s aktuální výší dluhu města. Starosta města uvedl, že tento údaj je v tabulce zahrnut. V případě zájmu ukáže, na jakém místě ho
lze dohledat.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na rekonstrukci silnice přes Starý Rokytník a zajímá ho aktuální stav. Dle zjištěných
informací od místních obyvatel, byla rekonstrukce pozastavena, vzhledem k tomu, že v projektu
nejsou zahrnuty chodníky. Na dotaz reagoval Ing. Jelínek, zástupce vedoucího Odboru rozvoje
města. Uvedl, že rekonstrukci financuje město a Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.
Do dokumentace bylo zahrnuto vybudování autobusových zastávek, které nebyly schváleny díky
zamítavému stanovisku dopravního inspektorátu (byl vyprojektován autobusový záliv, ale nebyly
vyprojektovány chodníky).
v 17:43 odešel Mgr. Sobotka, v 17:45 se vrátil
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Ing. Andrle, Ph.D.
Navázal na předchozí diskuzi o rozšíření digitálních sítí. Ocenil opravu herních prvků na psím hřišti. Na pozemku se však objevila halda zeminy, která vadí při používání překážek. Upozornil také na
problém s doplňováním pytlíků na psí exkrementy. Dále by uvítal posun zahájení jednání Komise
pro bezpečnost a veřejný pořádek na 16:00 h. Bylo přislíbeno, ale dosud nebyla změna realizována.
Ing. Jaďuď
V návaznosti na projednávání bodu 3a) Rozpočet města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2 se dotazuje, jak probíhá kontrola uváděných položek a částek – položka Oprava mostků
a propustků po povodních (viz str. 4 – bylo diskutováno již na minulém zasedání zastupitelstva).
Starosta města uvedl, že tento dotaz měl být položen již při projednávání bodu o rozpočtových
změnách. Předal slovo Ing. Labíkovi, řediteli Technických služeb Trutnov, s.r.o. Jeho odpověď
ještě doplnil Ing. Jelínek, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města. Starosta města by uvítal, aby
se takové dotazy řešily mimo zasedání zastupitelstva města.
v 17:49 odešel Mgr. Eichler, v 17:51 se vrátil
Mgr. Řezníčková
Upozornila na zasílání e-mailů od občanů týkajících se trailových tras ve Lhotě. Dozvěděla se, že
e-maily jsou zasílány jen některým zastupitelům. Dotazuje se, zda někdo na tyto e-maily odpovídá.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, uvedl, že neví, jaké e-maily dostávají do svých schránek zastupitelé.
Veškerými podněty zaslanými městu e-mailem, datovou schránkou nebo písemně, se příslušné
odbory města zabývají. Danou situací se také mohou zabývat dotčená ministerstva, která
v některých případech věc vrací městskému úřadu z důvodu nepříslušnosti. Starosta města uvedl,
že on sám takové e-maily nedostává.
Ing. Javůrek
Navazuje na diskuzi o rekonstrukci komunikace ve Starém Rokytníku. Dle jeho názoru se zde jedná také o systémový problém. Správa a údržba silnic dle jeho názoru nepostupuje zcela šťastně
při plánování jednotlivých oprav komunikací, řeší pouze opravu komunikací, které jsou v jejich
vlastnictví. Chybí mu komunikace s jednotlivými obcemi při plánování jednotlivých stavebních prací. Dotazuje se, zda někdo z města případně se správou a údržbou silnic komunikuje. Na tento
dotaz reagoval starosta města. Uvedl také aktuální problémy s plánovanou výstavbou chodníků na
Babí (ze strany občanů o jejich vybudování není velký zájem). Dále Ing. Jelínek, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, že záměry města jsou se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého
kraje konzultovány. V závěru diskuse Ing. Javůrek uvedl, že při některých opravách komunikací je
koordinace prací lepší. Starosta města doplnil, že celá tato problematika by měla řešena mimo
zasedání zastupitelstva města.
Ing. Andrle, Ph.D.
Navázal na předchozí diskusi na téma trailových tras. Domnívá se, že pisatel e-mailu zastupuje
velkou část starousedlíků ve Lhotě. Navrhuje svou odbornou pomoc při řešení problémů souvisejících s ochranou přírody vedoucí Odboru životního prostředí. Dále se domnívá, že státní znak
umístěný v malém sále není v pořádku.
Starosta města uvedl, že lesy ve vlastnictví města mimo jiné také slouží k rekreaci a sportu. Zájem
o trailové trasy je ze strany sportovců velký. Domnívá se, že je vhodnější, když po lese jezdí cyklisté než motorkáři.
v 17:52 odešel Ing. Voborník, v 17:54 se vrátil
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13. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční mimořádně v ÚTERÝ 22.06.2021.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Káňa

Mgr. Iva Řezníčková
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