MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2021
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 29 členů zastupitelstva města.
(omluveni: MUDr. David, Ing. Přívratský, nahlášen pozdní příchod: Ing. Andrle, PhD., v době zahájení nepřítomen: MUDr. Vajcík)
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Upozornil také na nutnost dodržovat hygienická opatření (zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách).
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Návrhový výbor
1. Ing. Vladislav Sauer
2. Milan Lhoták
3. Ing. Tomáš Voborník

Hlasování: 28 – 0 – 1
Hlasování: 28 – 0 – 1
Hlasování: 28 – 0 – 1
v 16:04 přišel MUDr. Vajcík

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Petr Skokan, Mgr. Petr Sobotka
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2020
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2020
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2020
3a) Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3
3b) Závěrečný účet města Trutnova za rok 2020
3c) Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2020
3d) Návratná finanční výpomoc – Rýbrcoul – duch hor, z. s.
4. Majetek města
5. Dotace
6. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
7. Příslib financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského
Trutnov“
8. Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
10. Akční plán rozvoje sociálních služeb
11. Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025
12. Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš
a Podkrkonoší
13. Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s.
14. Různé
15. Závěr

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

Návrhy k programu
Ing. Fajfr navrhuje, zda by bylo možné materiály č. 8-12 projednat a hlasovat o nich na dalším zasedání zastupitelstva města (z důvodu jejich obsáhlosti a vzhledem k tomu, že neměl dostatek se
seznámit s jejich obsahem).
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o návrhu Ing. Fajfra
přesun bodů 8-12 z programu na další zasedání zastupitelstva dne 20.09.2021
Hlasování o protinávrhu: 4 – 20 – 5 – návrh nebyl schválen
Předložený návrh usnesení na vyjmutí bodů 8-12 z programu dnešního zasedání zastupitelstva města nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího
řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o předloženém programu
1.
2.

3a)
3b)
3c)
3d)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2020
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2020
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2020
Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2020
Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2020
Návratná finanční výpomoc – Rýbrcoul – duch hor, z. s.
Majetek města
Dotace
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Příslib financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského
Trutnov“
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Akční plán rozvoje sociálních služeb
Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025
Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš
a Podkrkonoší
Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s.
Různé
14a) Pečovatelská služba Trutnov – schválení podání žádosti do výzvy č. 101 IROP
Závěr
Hlasování o předloženém programu: 25 – 0 – 5 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o jednání Komise pro strategický rozvoj města,
které proběhlo dne 10.06.2021. Součástí materiálu je také zápis z tohoto jednání.
Zahájena rozprava.
Ing. Voborník se dotazuje na možný posun termínu zahájení zasedání komise na odpoledne, tak
jako zasedání jiných komisí (vzhledem k tomu, že většina zastupitelů je zaměstnaná).
Dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
- informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
- informaci o plnění investičních akcí.
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Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje
termín kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 20.09.2021
Hlasování: 30 – 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 plukovníka Mgr. Lelku, ředitele HZS, územního odboru Trutnov, který je
v současné době na dovolené. Krátce seznámil zastupitele s činností Hasičského záchranného
sboru Trutnov v předchozím roce, kdy činnost sboru byla poznamenána epidemií COVID-19. Hlavním cílem bylo zajistit akceschopnost jednotky. Byla nastavena režimová opatření (dezinfekce
techniky, ochranné osobní pomůcky, práce z domova). Jednotka zajišťovala dezinfekci a dekontaminaci vozů zdravotní záchranné služby, Policie České republiky. Ocenil spolupráci města při
určení prostor pro tyto činnosti (u tenisových kurtů a hasičské zbrojnice JSDH). Sbor se zapojil
také do distribuce ochranných prostředků pro občany. Dále pohovořil o aktuálním složení jednotek
v rámci okresu.
Zahájena rozprava. Dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Výroční zpráva Policie České republiky v Trutnově – plk. Mgr. Pavel Škandera, vedoucí
Územního odboru Trutnov
Mgr. Škandera uvedl, že i pro policii byl rok 2020 díky epidemiologické situaci zvláštní. Také poděkoval městu za spolupráci při vyčlenění prostor pro osoby vykázané z důvodu domácího násilí,
kterým bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo byly kvůli tomuto onemocnění umístěny
do karantény, v některých jiných okresech tomu tak nebylo. V průběhu roku 2020 došlo ke snížení
počtu trestných činů díky vyhlášenému nouzovému stavu. Personální situace je dlouhodobě nepříznivá, probíhá generační obměna policistů. Nově také policie řešila úplnou uzávěru okresu v únoru
2021, ocenil spolupráci také s dalšími odbory i městskou policií. Bylo vytvořeno 36 stanovišť, došlo
ke zřízení štábu k zajištění koordinace jednotlivých činností. Dále ocenil také spolupráci s vedením
ČLA při zajištění ubytování a stravování policistů.
v 16:22 přišel Ing. Andrle, Ph.D.
Zahájena rozprava.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., se dotazuje, zda někdo z policistů nebo hasičů prodělal onemocnění COVID-19 a následně měl problémy při splnění požadavků na fyzickou zdatnost. Na tento dotaz
reagoval plk. Mgr. Pavel Škandera a následně major Mgr. Pavel Matějka.
Ing. Fajfr se dotazuje, jak si plk. Mgr. Škandera vysvětluje situaci, proč byl právě okres Trutnov
nejhorším okresem s počtem nakažených COVID-19 na světě. Zajímá ho, jaký na to má názor.
Mgr. Pavel Škandera nedokáže na tuto otázku odpovědět.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
v 16:35 odešel Mgr. Hendrych, vrátil se v 16:37
Výroční zpráva Městské policie Trutnov – Mgr. Radek Svoboda, ředitel
Mgr. Svoboda v úvodu uvedl, že činnost byla také ovlivněna epidemií COVID-19. Došlo k navýšení
hlídkové činnosti (dohled u odběrového místa v nemocnici, kontrola dodržování nařízení vlády,
dohled nad majetkem občanů z důvodu omezení jejich pohybu). Došlo k modernizaci městského
kamerového systému.
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Ocenil také spolupráci strážníků s Pečovatelskou službou Trutnov, která se bude i nadále prohlubována.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., dotazuje, na počet kontrol na zákaz vjezdu řidičů vozidel i cyklistů
v integrovaných obcích. Mgr. Svoboda na tuto otázku nedokáže odpověď, nemá s sebou potřebné
informace. Uvedl, že kontroly jsou ze strany policie prováděny. Nabídl k dané problematice osobní
schůzku.
Ing. Javůrek děkuje za doplnění přehledu přestupků do předkládané výroční zprávy. Dále se dotazuje, zda je možné získat grafický výstup z pohledu lokalit, kde se přestupky staly, aby se zde
mohla situace zlepšit. Navrhuje, zda by tyto informace mohly být projednány na jednání Pracovní
skupiny pro dopravu, jejíž zasedání se uskuteční v úterý 29.06.2021.
Mgr. Hillebrandová, ředitelka Mostu k životu Trutnov, se dotazuje, zda v loňském došlo ke zvýšení
počtu domácího násilí a počtu osob vykázaných. Na tento dotaz odpověděl ředitel městské policie.
Mgr. Adamec by uvítal, kdyby takovéto dotazy byly řešeny mimo veřejné zasedání zastupitelstva.
Podle jeho názoru není problém statistické údaje zpracovat a případně zahrnout do předkládaných
zpráv.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
 výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2020,
 výroční zprávu Policie ČR za rok 2020,
 výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2020.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
3a) Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 2 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením (v oblasti příjmů
a výdajů). Rozpočtová změna byla projednána na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova. Dále pohovořil o vývoji výběru daní. Dále uvedl, že na straně č. 4 – Pakt starost a primátorů – je uvedena částka 1.600 tis. Kč, přičemž navýšení 600 tis. Kč bude pokryto z provozních
prostředků. Částku 600 tis. Kč je třeba vyškrtnout a o tuto částku bude navýšen plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 21 – 0 – 10
3b) Závěrečný účet města Trutnova za rok 2020 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Trutnova za rok 2020 včetně zprávy auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: 22 – 0 – 9
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3c) Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2020 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 účetní závěrku města Trutnova za rok 2020,
 převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2020 ve výši 74.945.664,19 Kč na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: 25 – 0 – 6
v 16:58 odešel Ing. Andrle, Ph.D.
v 16:59 odešel p. Ondráško

3d) Návratná finanční výpomoc – Rýbrcoul – duch hor, z.s. – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Fajfr informoval, že je členem tohoto spolku a proto se zdrží hlasování. Starosta města znovu
zopakoval pravidla pro oznamování případného střetu zájmů zastupitelů.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 500.000,00 Kč spolku Rýbrcoul – duch hor, z.s.,
Pampelišková 508, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 06624171, na účel určený žadatelem
v žádosti,
smlouvu se spolkem Rýbrcoul – duch hor, z.s., Pampelišková 508, Horní Staré Město, 541 02
Trutnov, IČ 06624171, ve znění dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (2)
v 17:01 se vrátil Ing. Andrle, Ph.D. a pan Ondráško

4. Majetek města – Mgr. Hendrych
POZEMKY
Mat. 4b1 – 5 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková požaduje samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1.
Ing. Javůrek požaduje samostatné projednání a hlasování o bodech č. 2-3 (body mohou být projednány dohromady).
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
v 17:16 odešla Mgr. Tezcan, vrátila se 17:19
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1
Zahájena rozprava k danému bodu
Mgr. Řezníčková se dotazuje, jak bude řešena právně situace s pozemky do doby, než žadatelé
koupí objekt od stávajícího majitele.
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Ing. Javůrek se dotazuje možnou chybu v důvodové zprávě (viz tabulka sloupec vyjádření). Tento
dotaz zodpověděl Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města. Následně doplnil diskusi
Mgr. Hendrych a Mgr. Eichler.
Ing. Javůrek se dále dotazuje, jak je objekt bývalého klubu Odeon a restaurace definován
z hlediska územního plánu (zda je určen také pro bytovou výstavbu). Na tento dotaz zodpověděl
starosta města a doplnil, že využití tohoto objektu pro bytovou výstavbu vidí jako vhodné. Upozornil, že objekt je v soukromém vlastnictví, který je navíc ve špatném technickém stavu. Ing. Javůrek
by uvítal např. vybudování komunitního centra nebo objektu občanské vybavenosti, které v Poříčí
dle jeho názoru chybí.
Ing. Fajfr rozumí tomu, že vlastníkem je soukromá osoba. V lokalitě Poříčí je však dle jeho názoru
malá občanská vybavenost. Starosta města uvedl, že nedaleko náměstí jsou 3 obchody, ale bohužel jsou prázdné. Dále uvedl, že obyvatelé Poříčí raději nakupují ve městě (viz příklad bývalé lékárny). Dále vedena diskuze o objemu investic do městské části Poříčí.
Mgr. Řezníčková kvituje využití a opravu daného objektu. Zajímá ji, zda jsou známé detailní informace o rekonstrukci objektu. Na tento dotaz odpověděl Mgr. Eichler.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 200/2, p. p. 200/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 200/3 (413,00 m2) nebo její části nutné pro vybudování parkovacích stání v k. ú. Poříčí
u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
1.500,00 Kč/m2. Součástí prodeje budou 2 vzrostlé stromy za cenu ve výši 26.080,00 Kč. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. Do doby nabytí vlastnictví ke st. p. 192/3, st. p. 192/4
a st. p. 192/6 v k. ú. Poříčí u Trutnova bude s žadateli uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 200/2 (180,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
.
Hlasování o bodu č. 1: 26 – 2 – 3
Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 2, 3
Zahájena rozprava k daným bodům.
Ing. Javůrek se domnívá, že vhodnější by bylo pozemky neprodávat a ponechat ve vlastnictví města. Ing. Voborník se dotazuje k poznámce v materiálu: opakovaná žádost žadatelky. Na tento dotaz
reagoval Mgr. Eichler. Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej oplocené části p. p. 1408/3 včetně pozemku před garáží (cca 112,00 m2 – přesná výměra
bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 450,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej oplocené části p. p. 1408/3 (cca 36,00 m2 – přesná výměra bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou
ve výši 450,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodech č. 2, 3: 27 – 3 – 1
Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 4, 5
Zahájena rozprava k daným bodům. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
p. p. 37/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 37/3 (277,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova

.
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p. p. 405, p. p. 378/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 405 ani části p. p. 378/4, obě v k. ú. Trutnov,

.

Hlasování o bodech č. 4, 5: 31 – 0 – 0
Mat. 4b2 – 8 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek 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
Ing. Javůrek důkladně se seznámil se situací v dané lokalitě. Navrhoval by ponechat pozemek ve
vlastnictví města (dle jeho názoru by mohlo dojít ke zhoršení rozhledových podmínek na tomto
nároží). Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler. Diskusi následně doplnila Ing. Musilová, vedoucí
Odboru majetku města.
Ing. Javůrek podává návrh na stažení bodu č. 3 z programu dnešního zasedání zastupitelstva
města.
Další návrhy nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka – stažení bodu 3
Hlasování o stažení bodu č. 3: 12 – 1 – 17 (1) – návrh nebyl schválen
Předložený návrh usnesení na stažení bodu č. 3 z programu dnešního zasedání zastupitelstva města nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího
řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o původním návrhu usnesení
p. p. 1637/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 1637/4 (55,00 m2), p. p. 1637/3 (289,00 m2) a st. p. 591 (263,00 m2), jejíž součástí je
stavba bez čp./č. e. – jiná stavba, vše v k. ú. Horní Staré Město,
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 375,00 Kč/m2 a za
kůlnu ve výši 27.750,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu 3: 19 – 9 – 3
Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 1, 2, 4-8
Zahájena rozprava k daným bodům.
Ing. Javůrek se k bodu 2 dotazuje, zda prodejem pozemku žadateli nedojde k omezení výjezdu
z přilehlých garáží. Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler.
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
p. p. 1504, k. ú. Kohoutov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prodej části p. p. 1504 (cca 2 360,00 m2) v k. ú. Kohoutov
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující. Kupující bere na vědomí existenci potůčku, kterým odtéká voda
z pozemků ve vlastnictví města Trutnova,
 uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé v případě rozvodnění potůčku
na části p. p. 1504 v k. ú. Kohoutov, která je předmětem prodeje, a na veškerých jejích součástech, jakož i na pozemcích, do budoucna vzniklých rozdělením nebo oddělením od prodávané
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části p. p. 1504 a stavbách na nich v budoucnu případně umístěných, vůči vlastníkovi zbývající
části p. p. 1504 a navazujících pozemků, kterým je město Trutnov.
p. p. 884/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 884/1 (cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k izolaci stěny garáže. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 884/1 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov
p. p. 364, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 364 (712,00 m2) v k. ú. Oblanov

.

p. p. 412/2, p. p. 414, k. ú. Debrné
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 bezúplatný převod p. p. 412/2 (307,00 m2) a p. p. 414 (1 339,00 m2) v k. ú. Debrné z majetku
Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic
Královéhradeckého kraje, do vlastnictví 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 lesní pozemek a pozemek sloužící pro přístup do městských lesů v rámci hospodářské činnosti města
Trutnova a také pro přístup do lesů pro občany v rámci turistiky, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne.
p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 711/1 (cca 1 500,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu
s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok
+ DPH, za zbývající část pozemku (cca 1 300,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 hrubá stavba rodinného domu (dokončené první nadzemní podlaží, vč. železobetonového
věnce) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 510,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nedodržení termínu dokončení hrubé stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do
doby dokončení hrubé stavby,
 v případě nedokončení hrubé stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby
s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 152/1 (cca 1 665,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu
s územním plánem za následujících podmínek:
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smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok
+ DPH, za zbývající část pozemku (cca 1 465,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
kolaudace stavby bude nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po povolení užívání stavby,
kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 375,00 Kč/m2
+ DPH,
v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
v případě nepovolení užívání stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby
s tím, že oprávněná nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
zatížení práva stavby není povoleno,
veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.

p. p. 1185, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1185 (457,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova

.
Hlasování o bodech č. 1, 2, 4-8: 28 – 0 – 3

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Zvonková čp. 462, č. b. 4.0 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 4.757,90 Kč zbývající část poplatku z prodlení (příslušenství pohledávky) dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.04.1995,
 ve výši 39.367,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 4.0 v domě
čp. 462, ulice Zvonková v Trutnově za březen 1995 až srpen 1997 dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 1.708,00 Kč,
 ve výši 44.783,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 4.0 v domě čp. 462,
ulice Zvonková v Trutnově za září 2001 až říjen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.05.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
za byt Zvonková čp. 462, Trutnov 2, po
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 4.757,90 Kč zbývající část poplatku z prodlení (příslušenství pohledávky) dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.04.1995,
 ve výši 39.367,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 4.0 v domě
čp. 462, ulice Zvonková v Trutnově za březen 1995 až srpen 1997 dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 1.708,00 Kč,
 ve výši 44.783,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 4.0 v domě čp. 462,
ulice Zvonková v Trutnově za září 2001 až říjen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.05.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení,
za byt Zvonková 462, Trutnov 2, po
.
Hlasování: 31 – 0 – 0
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Mat. 4c2 – Zvonková čp. 463, č. b. 5 (odepsání pohledávek)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 298.056,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
 ve výši 198.511,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 188.917,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Zvonková 463, 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 pohledávek:
 ve výši 298.056,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
 ve výši 198.511,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 188.917,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Zvonková 463, Trutnov 2, z důvodu
splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Hlasování: 29 – 0 – 1 (1)

MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 4d1 – Nájem nebytových prostor – prominutí nájmů (opatření k řešení důsledků nouzového stavu a opatření spojených s pandemií SARS-CoV-2)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek by uvítal, kdyby v materiálu byla uvedena celková výše prominutí nájmu pro jednotlivé
skupiny nájemců nebytových prostor. Starosta města uvedl, že v materiálu je uvedena celková
částka prominutého nájemného.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, zda existovala minimální částka pro prominutí nájemného (viz tabulka skupina 1, 5. řádek od konce tabulky – potravinový automat). Na tento dotaz reagoval
Mgr. Eichler.
Ing. Řezníčková chápe, že je celou věc velmi těžké posuzovat. Zajímá jí, proč je ve skupině 1 uvedeno rychlé občerstvení na koupališti. Dále vedena diskuse o tom, proč byla tato provozovna zařazena do skupiny subjektů, kterým bude nájemné prominuto.
Do diskuse se zapojila Ing. Musilová, vedoucí Odboru majetku města, která dodala, že cílem materiálu je snaha podpořit znovurestartování podnikání.
Ing. Fajfr navrhuje, aby se všem skupinám podnikatelů odpustily 2 splátky nájemného.
Ing. Andrle, Ph.D., podporuje protinávrh Ing. Fajfra.
Ing. Javůrek předkládá další protinávrh: odpuštění 2 splátek nájemného podnikatelům uvedeným
v 1. a 2. skupině.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Fajfra
Odpuštění nájmu po dobu 2 měsíců všem skupinám nájemcům nebytových prostor
Hlasování: 6 – 10 – 15 – návrh nebyl schválen
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Předložený návrh usnesení na odpuštění nájmu po dobu 2 měsíců všem skupinám nájemců
nebytových prostor nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka
Odpuštění nájmu po dobu 2 měsíců první a druhé skupině nájemců nebytových prostor
Hlasování: 10 – 8 – 13 – návrh nebyl schválen
Předložený návrh usnesení na odpuštění nájmu po dobu 2 měsíců první a druhé skupině
nájemců nebytových prostor nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12
odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
Hlasování o původním návrhu usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prominutí nájemného za období dvou kalendářních měsíců vyplývajícího ze smluv o nájmu
prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, kteří nemohli po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
a stavu pandemické pohotovosti provozovat svoji činnost, jako opatření s úmyslem podpořit
znovunastartování podnikání ve městě Trutnově a pomoci podnikatelům překlenout období po
ukončení restrikcí dle předloženého návrhu,
 prominutí nájemného za období jednoho kalendářního měsíce vyplývajícího ze smluv o nájmu
prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, kteří mohli po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
a stavu pandemické pohotovosti jen z části provozovat svoji činnost, jako opatření s úmyslem
podpořit znovunastartování podnikání ve městě Trutnově a pomoci podnikatelům překlenout
období po ukončení restrikcí dle předloženého návrhu,
 provedení úprav příslušných položek rozpočtu města dle navržených bodů 01.01 a 01.02.
Hlasování: 29 – 0 – 1 (1)
V 17:55 vyhlášena 5minutová přestávka. Jednání zastupitelstva zahájeno v 18:01, za účasti
28 zastupitelů (nepřítomni: Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D., pan Juraj Sucháň, pan Robert Fajfr).

5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a)

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Hokejový klub DRACI, z. s.

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/20 Hokejového klubu DRACI,
z. s., na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou hokejového mužstva „A“-týmu mužů hrající II. ligu ČR (včetně realizačního týmu) pro sezónu 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 a výdajů
spojených s nákupem hokejové výstroje (zejména hokejek, bruslí, apod.), v předloženém znění.
Hlasování: 28 – 0 – 0 (3)
v 18:02 přišel pan Sucháň
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6.

Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
,
, na zhotovení vodovodní
a kanalizační přípojky k RD na p. p. 1945/26 v k. ú. Trutnov,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.603,00 Kč
,
, na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k RD na p. p. 214/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
a
,
, na zhotovení kanalizační přípojky vč. přečerpávací šachty k RD na p. p.
1930/51 v k. ú. Trutnov,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
a
, na prodloužení vodovodního řadu k RD na p. p. 2607/4 v k. ú. Trutnov,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na vybudování komunikace a kanalizačního a vodovodního řadu k RD na p. p. 1828/12 v k. ú. Trutnov,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na vybudování komunikace a kanalizačního a vodovodního řadu k RD na p. p. 1828/11 a 1828/9
v k. ú. Trutnov,
 poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na zhotovení
vodovodní přípojky a komunikace k RD na p. p. 13/25 v k. ú. Volanov.
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli.
Hlasování: 27 – 0 – 2 (2)
7.

Příslib financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského Trutnov“ – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
příslib financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského Trutnov“,
která je zaregistrovaná u Národní sportovní agentury, poskytovatele dotace, v rámci Výzvy
12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, pod číslem RM21-00280, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (1)
v 18:04 přišel pan Fajfr

Stránka 12 z 16

8.

Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova projednalo
Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Královská věnná města za rok 2020.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Královská věnná města za rok 2020.
Hlasování: 29 – 0 – 1 (1)

9.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – Mgr. Eichler

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021-2023 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 26 – 0 – 4 (1)

10.

Akční plán rozvoje sociálních služeb – Mgr. Eichler

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 26 – 0 – 4 (1)
v 18:12 přišel Ing. Andrle, Ph.D.
11.

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025 –
Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Mgr. Hendrych představil zpracovatele koncepce
jektu.

a požádal ho o prezentaci pro-

představil zastupitelům předkládaný materiál. Garantem je Svazek obcí Východní
Krkonoše. V materiálu jsou mj. popsány také způsoby financování. Bylo stanoveno celkem
5 prioritních os projektu.
krátce popsal jednotlivé aktivity. Dále se věnoval způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování koncepce.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle. Ph.D., uvedl, že mu v koncepci chybí aktivity spojené se sportovní kynologií.
V souvislosti s činností spolku Trutnov trails, z.s. a v návaznosti na předchozí jednání zastupitelstva města, informoval o tom, že předal zastupitelům informace od předsedkyně spolku Lhota žije,
z. s., k aktivitám tohoto spolku.
Na tento dotaz reagoval
, který doplnil, že trailové centrum, bude vybudováno mimo
centrum Lhoty. Na diskusi navázal starosta města. Očekával by najít nějaké kompromisní řešení
ke zklidnění situace v dané lokalitě. Zastupitelům byla předána Souhrnná informace k problematice
výstavby trailových tratí z pohledu města Trutnova.
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Na diskusi navázal Mgr. Hendrych a uvedl, že kynologie byla brána jako volnočasová aktivita občanů, nebyla brána jako sportovní aktivita.
Ing. Andrle, Ph.D., vidí situaci ohledně trailů stejně. Uvítal by společnou schůzku, aby se situace
vyřešila. Uvítal by doplnění sportovní kynologie do předkládané koncepce.
v 18:27 odešel JUDr., PhDr. Ondráček, Ph.D.
Ing. Javůrek se dotazuje na rekonstrukce zimního stadionu (viz bod 2.1.1 – viz str. 50). Dotazuje
se, kdo se bude zabývat zpracováním projektu rekonstrukce. Na jeho dotaz reagoval Mgr. Hendrych. Dále se dotazoval na výstavbu nového multifunkčního bazénu. A zajímá se o to, jaké bude
využití stávajícího krytého bazénu. Na tento dotaz reagoval starosta města. Vedena diskuse
o možnostech využití multifunkčního bazénu využití pro veřejnost a pro sportovní oddíly
(Mgr. Adamec, Mgr. Hendrych, Ing. Andrle, Ph.D.). Mgr. Hendrych uvedl jako příklad fungování
bazénu města Pardubice, Karlovy Vary.
Ing. Fajfr ocenil kvalitu zpracovaného materiálu. Uvítal by doplnění sportovní kynologie do sportovních aktivit. Souhlasí s prodloužení cyklostezky, ale uvítal by vzájemné propojení s jednotlivými
sportovišti nebo dalšími částmi města. Připraví podklady pro doplnění předkládané koncepce.
Dnes tento materiál nepodpoří. Starosta města uvedl, že i zastupitelé se mohli podílet na tvorbě
této koncepce.
Mgr. Hendrych uvedl, že se jedná se o živý dokument, který se bude průběžně doplňovat.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025, realizovanou
v rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky", reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080
/0010100, v předloženém znění.
Hlasování: 27 – 0 – 4
12.

Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš
a Podkrkonoší – Mgr. Eichler

Písemný materiál.
Mgr. Eichler představil zastupitelům předkládanou koncepční studii, a plánovaný dopad na cestovní ruch.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., navázal na předchozí představení koncepční studie. Dotazuje se, jak tato aktivita přispěje k tomu, aby lidé méně navštěvovali např. horní partie Sněžky.
p. Ondráško by uvítal zavedení restrikcí při návštěvě turisticky exponovaných míst např. zpoplatněním. Krátce popsal své osobní zkušenosti, které nejsou v souladu s předkládanou studií.
Mgr. Eichler uvedl, že lanovka na Sněžku z české strany má omezenou kapacitu. Problém je
z polské strany. Dále uvedl, že digitalizace je neodkladná. Bude třeba potřebná legislativní úprava.
Ing. Fajfr má osobní problém s lanovkou na Sněžku. Navrhoval by navázat spolupráci také
s Klubem českých turistů. Jako velmi přínosný uvedl např. projekt Cesta Českem.
Do diskuse se zapojil starosta města. Domnívá se, že projekt by měl být uveden do provozu. Výsledky se dle jeho názoru velmi těžko odhadují. Omezování návštěvnosti je velmi složité, např.
Sněžka je mnohými návštěvníky chápana jako národní symbol.
Ing. Andrle, Ph.D., doplnil své osobní zkušenostmi při budování nové lanovky na Sněžku.
p. Ondráško navázal na příspěvek Ing. Andrleho, Ph.D. Do diskuse se zapojil Mgr. Hendrych, který
uvedl, že omezení v provozu lanovky spočívají ve snížení kapacity přepravovaných osob
4 osoby/kabina, a ve snížení rychlosti jízdy kabiny).
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Koncepční studii role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší, realizovanou v rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_
080/0010100, v předloženém znění.
Hlasování: 24 –1 – 6

Stránka 14 z 16

13.

Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s. – Mgr. Eichler

Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, jaký je hlavní cíl založení destinační společnosti. Na jeho dotaz
reagoval Mgr. Eichler. Ing. Andrle, PhD., uvedl, že se nedomnívá, že by došlo ke snížení množství
návštěvníků např. na Sněžku.
Ing. Fajfr se dotazuje, kde autoři při tvorbě nápadu inspirovali. Zajímal ho také na důvod založení
spolku.
JUDr., PhDr. Ondráček, Ph.D., hodně cestuje po Krkonoších. Není mu jasné, jaké mít založení
destinační spolenosti přínosy. Proto se při hlasování o tomto materiálu zdrží.
Ing. Luhan dotazuje se, zda je nutné zakládat nový spolek. Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler.
MgA. Kasík vidí založený destinační společnosti jako vhodný nástroj pro obce. Domnívá se, že
výhody budou pro všechny zúčastněné (obce, návštěvníci).
Další dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 členství města Trutnova, coby zakládajícího člena spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., společně
s dalšími obcemi a městy Svazku obcí východní Krkonoše,
 stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., v předloženém znění,
 úhradu jednorázového vstupního příspěvku do spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., ve výši
150.000,00 Kč; podmínkou pro úhradu jednorázového vstupního příspěvku je provedení rozpočtové změny č. 4 rozpočtu města Trutnova na rok 2021,
 každoroční odvod z vybraného poplatku za ubytování dle čl. XI stanov pro členské obce ve
výši 10 % ze zákonné maximální hodnoty.
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
Mgr. Eichlera, místostarostu, zastupováním města Trutnova na ustavující schůzi spolku Krajina
pod Sněžkou, z. s., vč. volby orgánů spolku.
Hlasování: 21 – 0 – 10
14.

Různé

14a) Pečovatelská služba Trutnov – schválení podání žádosti do výzvy č. 101 IROP
– Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
podání žádosti do výzvy č. 101 IROP Pečovatelskou službou Trutnov, IČ 70153876, Dělnická 161, Trutnov, na pořízení 5 ks automobilů.
Hlasování: 31 – 0 – 0

Dotazy zastupitelů
Mgr. Tezcan
Upozornila na problematiku znovuotevření restaurací a s tím související hluk v nočních hodinách,
který obtěžuje obyvatele žijící v okolí restaurací. Na dotaz reagoval starosta města. Domnívá se,
že tato situace je důsledek zákazu kouření v uzavřených prostorách. V případě nutnosti mohou
občané kontaktovat Městskou policii Trutnov na lince 156.
v 19:15 odešel Mgr. Hendrych, vrátil se 19:17
v 19:16 odešel Mgr. Káňa, vrátil se v 19:19
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Mgr. Sobotka
Dotazuje se na možnost vybudování chodníku v ul. Mírová. Pokud by byla výstavba chodníku
možná, co pro to mohou udělat místní obyvatelé. Starosta města uvedl, že studie proveditelnosti
bude projednána na další schůzi rady města. Následně bude vypracován projekt a zajistí se
všechna potřebná vyjádření. Termín zahájení výstavby se velmi těžko odhaduje.
v 19:21 odešel Mgr. Sobotka
Ing. Fajfr
Informoval o návrzích pro zveřejňování příspěvků opozičních zastupitelů. Jako ukázku přinesl výtisky radničních listů města Brna. Starosta města uvedl, že předloženými návrhy se opozičních
zastupitelů se bude zabývat redakční rada.
Ing. Javůrek
Provoz letního koupaliště je možný s omezenou kapacitou návštěvníků. Dotazoval se, zda by aktuální informace o obsazenosti nemohly být zveřejňovány např. na webových stránkách.
Mgr. Horák, za MEBYS Trutnov s.r.o., uvedl, že vzhledem k velké fluktuaci návštěvníků by to bylo
velmi obtížné ani potřebný software společnost nevlastní. Od července bude kapacita návštěvnosti
navýšena.
Ing. Javůrek zaznamenal schválení úsekového měření v obci Bernartice Radou města Trutnova
a požádal o sdělení bližších informací. Starosta města seznámil zastupitele s bližšími informacemi.
Radar byl schválen na žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic v souvislosti s výstavbou dálnicie D11. Ing. Javůrek by uvítal také umístění radaru v Libči, případně Novém Rokytníku. Následně
vedena diskuse o kontrolách silničního provozu.
v 19:23 se Mgr. Sobotka vrátil
v 19:25 odešli JUDr., PhDr. Ondráček, Ph.D., Mgr. Řezníčková
Ing. Luhan
Informoval zastupitele o tom, že zpráva o činnosti kontrolního výboru bude předložena na dalším
zasedání zastupitelstva.

Mgr. Sobotka
Navázal na předchozí diskusi o měření rychlosti. Popsal své zkušenosti při měření rychlosti Policií
ČR a strážníky Městské policie Trutnov např. v obci Hertvíkovice. Následně vedena diskuse
o činnosti strážníků městské policie.

15.

Závěr

Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Popřál všem zastupitelům hezké léto. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční
v pondělí 20.09.2021. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:19.

Zapsala: P. Velebová
L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Skokan

Mgr. Petr Sobotka
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