MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. září 2021
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 za přítomnosti 30 členů zastupitelstva města.
V 16:04 vyhlášena 5minutová přestávka kvůli technickým problémům s hlasovacím zařízením.
Zasedání zastupitelstva pokračovalo znovu v 16:08. Starosta města požádal členy zastupitelstva
města o prezenci.
Přítomno bylo 30 členů zastupitelstva města.
(omluveni: MUDr. Jozef Kochan, Phdr., JUDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., pan Petr Ondráško)
1. Zahájení – Mgr. Adamec
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti.
Konstatoval, že ZM bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého ZM ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Návrhový výbor
1. Ing. Fajfr Robert
2. Mgr. Paták Jiří
3. Sucháň Juraj

Hlasování: 29 – 0 – 1
Hlasování: 29 – 0 – 1
Hlasování: 3 – 0 – 27

Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
3. Sucháň Juraj

Hlasování: 29 – 0 – 1

Za ověřovatele zápisu stanoveni: Mgr. Horčička Petr, paní Špetlová Lucie
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4
3b) Návratná finanční výpomoc – Pečovatelská služba Trutnov
4. Majetek města
5. Dotace
6. Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – schválení členů správní
a dozorčí rady
7. Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě
8. Změna č. 4 územního plánu Trutnov
9. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
10. Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
11. Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
12. Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro
seniory
13. Kontrolní výbor – zápisy z kontrol za 1. pololetí 2021
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
Mgr. Adamec navrhuje:
bod 8. Změna č. 4 územního plánu Trutnov – bude projednáván a schvalován v upraveném
znění. Všem zastupitelům předložen tento materiál v upraveném znění na stůl.
bod 13. Kontrolní výbor – Zápisy z kontrol za 1. pololetí 2021
obsahuje body 13a)-13c):
13a) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 1-2021
13b) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 2-2021
13c) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 3-2021
a bod 14. Různé
obsahuje bod 14a):
14a) Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2021
Žádné další připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Hlasování o doplněném programu
1.
2.
3a)
3b)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Rozpočet města na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4
Návratná finanční výpomoc – Pečovatelská služba Trutnov
Majetek města
Dotace
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – schválení členů správní
a dozorčí rady
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě
Změna č. 4 územního plánu Trutnov
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro
seniory
Kontrolní výbor – zápisy z kontrol za 1. pololetí 2021
13a) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 1-2021
13b) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 2-2021
13c) Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 3-2021
Různé
14a) Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2021
Závěr
Hlasování o doplněném programu: 30 – 0 – 0 – program schválen

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o průběhu jednání Komise pro strategický rozvoj
města. Probíhá aktualizace rizik v jednotlivých pracovních skupinách a následně bude provedeno
jejich vyhodnocení. Předpokládá se jednání komise na přelomu října-listopadu t. r.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na realizaci investiční akce „Odvodnění komunikace Ke Starosti“. Na
tento dotaz reagoval starosta města: akce probíhá, jedná se o rekonstrukci komunikace po povodni. Část nákladů bude vymáhána od pojišťovny. Dále se Mgr. Sobotka dotazuje na další investiční
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akci „Vyústění Kacířského potoka“: dotazuje se na termín dokončení této akce. Mgr. Adamec uvedl, že tato akce byla dokončena.
Mgr. Řezníčková se obecně dotazuje k aktuálnímu zvyšování cen stavebních prací. Zajímá se, zda
je toto zvýšení zahrnuto do cen uvedených v tabulce investičních akcí. Starosta města uvedl, že
smlouvy o dílo na uvedené investiční akce jsou s dodavateli podepsány a jsou také stanoveny
konkrétní částky. Dají se očekávat případná jednání s jednotlivými dodavateli o navýšení cen.
Ing. Luhan se dotazuje na investiční akci „Rekonstrukce pěší zóny“: zajímá ho celková výše nákladů rekonstrukce. Na jeho dotaz zodpověděl Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, který mj.
uvedl, že financování stavby bylo rozvrženo do období 2 let.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
- informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
- informaci o plnění investičních akcí.
Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje
termín kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 13.12.2021
Hlasování: 29 – 0 – 1

3a) Rozpočet města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Mgr. Adamec zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením.
Rozpočet na tento rok vycházel na straně příjmů z rozpočtu města v roce 2019. Krátce zhodnotil
příjmy města z rozpočtového určení daní v průběhu předešlých let. Následně se věnoval vývoji
příjmů a výdajů města v letošním roce. V předkládaných rozpočtových změnách jsou zahrnuty účelové transfery, kompenzační bonusy a další dotace od státu. V oblasti výdajů se mj. jedná o zvýšení položky na opravy místních komunikací, rekonstrukce dětského hřiště.
v 16:34 odešel Ing. Javůrek, v 16:36 se vrátil
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na položku Pakt starostů a primátorů (viz str. 4). Na tento dotaz reagoval
Mgr. Eichler. Mgr. Sobotka se ještě dotazoval na položku Navýšení nespecifikovaných rezerv
k poskytnutí pomoci obcím postiženým tornádem (viz na str. 4). Dotaz zodpověděl Mgr. Adamec,
uvedl, že se jednalo o finanční pomoc obcím (Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice),
které byly zasaženy tornádem.
Ing. Andrle, Ph.D., davá ke zvážení, zda nepořídit nový dataprojektor (obraz dle jeho názoru není
příliš kvalitní).
Ing. Luhan se dotazuje, jak se budou dále vyvíjet další záležitosti ohledně chaty Bažiny. Na tento
dotaz zodpověděl starosta města. Buď dojde k dohodě s vlastníky okolních pozemků. Pokud nebude možné chatu znovu postavit, bude pozemek nejspíše prodán formou elektronické dražby.
Budou také vedena jednání o možnosti získání jiného objektu. Dále bude nutné jednat s pojišťovnou z důvodu vyplacení pojistného.
Ing. Fajfr navazuje na předchozí diskusi a zajímají ho další podrobnosti k rekonstrukci chaty Bažina. Starosta města uvedl, že část bývalé chaty stála na cizím pozemku a vlastníci tuto část pozemku nechtějí městu prodat.
Dále se Ing. Fajfr dotazuje se na projekt, který získala ZŠ kpt. Jaroše. Navrhuje opravu schodiště
před vstupem do školy, které je dle jeho názoru v katastrofálním stavu.
Mgr. Paták, ředitel ZŠ kpt. Jaroše, se dotazuje, o jaký projekt se Ing. Fajfr zajímá. Projekt „Nadání
není překážkou“ je realizován odloučeným pracovištěm ZŠ v Náchodě.
Ing. Javůrek se dotazuje na dotace kulturní akce „CIRK UFF 2021“. Zajímá ho celkový rozpočet
akce. Na tento dotaz zodpověděl MgA. Kasík, ředitel UFFO Trutnov, který popsal celkové příjmy
a výdaje dané kulturní akce.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
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Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 22 – 0 – 8
3b) Návratná finanční výpomoc – Pečovatelská služba Trutnov – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na bližší specifikaci pojmu „ekologické vozidlo“ v rámci daného projektu. Jeho dotaz zodpověděl
, ředitel Pečovatelské služby Trutnov. Dále se Ing. Andrle,
Ph.D., dotazuje, zda se pečovatelská služba zajímala např. o spolupráci s ČSA, které dle jeho informací také nabízí elektromobily za výhodných podmínek. Jako příklad uvedl dodávku elektromobilů do KRNAP.
, ředitel Pečovatelské služby Trutnov, uvedl, že neustále monitorují
a zapojují se do obdobných projektů. Mgr. Řezníčková se dotazuje, jak reálná je šance uvedenou
dotaci získat. Na její dotaz zodpověděl
, ředitel Pečovatelské služby Trutnov. Vyhodnocení projektu by mělo být známo v listopadu t. r., předpokládá, že předložený projekt uspěje.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Trutnov ve
výši 2.338.218,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 1

4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4b1 – 19 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek požaduje samostatné projednání bodu č. 8.
Ing. Andrle, Ph.D., požaduje samostatné projednání bodu č. 1.
Paní Špetlová u bodu 1 oznámila střet zájmů.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Body č. 2-7, 9-19 budou schvalovány jako celek.
Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 1
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, proč město prodává cestu. Mgr. Eichler uvedl, že se jedná o cestu
mezi pozemky žadatelů a cesta je slepá. K návrhu nebyly předloženy žádné připomínky, proto
město přistoupilo k prodeji tohoto pozemku. Jeho odpověď ještě doplnil starosta města.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodu č. 1
p. p. 881/3, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 881/3 (343,00 m2) v k. ú. Voletiny
a
za
kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 jako přístupovou cestu k vlastním pozemkům. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu č. 1: 29 – 1 – 0
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Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 8
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje na předchozí hlasování paní Špetlové při schvalování bodu č. 1.
Starosta města uvedl, že hlasování bylo v pořádku.
Ing. Javůrek se domnívá, že by pozemek neměl být prodáván. Lze ho chápat i jako rezervní např.
pro potřeby parkování. Prostor by měl být spíše jako veřejné prostranství. Dotazoval se také na
názor členů Komise pro výstavbu a rozvoje. Doporučoval by ponechat pozemek v pronájmu. Na
tento dotaz reagoval Mgr. Eichler. Prodává se pouze část pozemku, která přiléhá k soukromému
domu a na žádost zde bydlících vlastníků bytů. Ing. Javůrek s tím nesouhlasí, dle jeho názoru pozemky tvoří vnitroblok. Mgr. Adamec požádal Ing. Javůrka o formulaci protinávrhu. K prodeji nebyly
doručeny žádné připomínky.
Ing. Fajfr navázal na předchozí diskuzi. Dotazuje se, zda je možné, aby pozemek mohl být využit
jinak např. k výstavbě bytového domu. Mgr. Eichler uvedl, že se jedná se o zelenou plochu
v zastavěné části města o velikosti 360 m2.
Mgr. Sobotka uvedl, že vedlejší pozemek je také ve vlastnictví města a byl nabízen SVJ bytového
domu. Dotazuje se, pokud by SVJ koupi nerealizovalo, zda bude pozemek nabídnut obecně. Na
tento dotaz reagoval Mgr. Eichler.
Ing. Javůrek považuje za zbytečné podávat protinávrh na změnu návrhu usnesení, bude rozhodující výsledek hlasování. Dotazuje se, jak byl avizován prodej tohoto pozemku s vlastníky protilehlého domu.
Ing. Voborník se domnívá, že pozemek s ohledem na jeho velikost není určen k výstavbě. Uvedl,
že v dané lokalitě je špatná situace s parkováním. Navrhuje, zda tento pozemek nelze využít jako
rezervu pro další parkovací plochy. Pozemek sousedí s komunikací.
Ing. Javůrek by navrhoval změnu způsobu parkování na kolmé.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Hlasování o bodu č. 8
p. p. 1507/12, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1507/12 (cca 360,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 900,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování o bodu č. 8: 20 – 9 – 1

Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 2-7, 9-19
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena. Materiály schvalovány
jako celek.
p. p. 1717/7, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1717/7 (cca 17,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu
ve výši 1.600,00 Kč/m2, k vybudování nové trafostanice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
směnu p. p.
(95,00 m2) v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 135,00 m2)
v majetku
, vše v k. ú. Voletiny. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé.
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p. p. 2802, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 2802 (15,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (přístup k boční stěně domu). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1401/4, p. p. 1401/5, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 1401/4 (1 308,00 m2) a p. p. 1401/5 (1 050,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město z města Trutnova na Královéhradecký kraj. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
p. p. 10/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
darování části p. p. 10/2 (cca 24,00 m2), části p. p. 158/4 (cca 5,00 m2), části p. p. 267/1
(cca 3,00 m2), části p. p. 400/1 (cca 3,00 m2), části p. p. 2657 (1,00 m2), části p. p. 2656/1 (cca
1,00 m2), části p. p. 419/4 (cca 19,00 m2), části p. p. 444/1 (cca 7,00 m2), části p. p. 2593
(cca 41,00 m2) vše v k. ú. Starý Rokytník Královéhradeckému kraji s právem hospodaření pro
Správu silnic Královéhradeckého kraje s tím, že veškeré náklady spojené s darovací smlouvou
uhradí žadatel. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. K majetkovému
vypořádání dojde po dokončení stavby.
p. p. 498/2, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 498/2 (cca 32,00 m2 – oplocená část pozemku a přístupový chodník k domu)
v k. ú. Dolní Staré Město
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
320,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 498/2 (cca 18,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
.
p. p. 615/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 615/1 (575,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
(zázemí k domu) za
celkovou kupní cenu ve výši 196.180,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
st. p. 920, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej st. p. 920 (17,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 550,00 Kč/m2 jako pozemek pod stavbou v jejich vlastnictví.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 602/112, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 602/112 (cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu ve
výši 1.100,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (rozšíření vjezdu na vlastní pozemky). Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prodej části p. p. 341/2 (cca 59,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
 prodej části p. p. 341/2 (cca 79,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 248, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/1 – 330,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova spol. HABR Trutnov, spol. s r.o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
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300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem
hradí kupující,
 prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/2 – 43,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
400,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem
hradí kupující,
 prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/3 – 42,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova spol. Trutnovská autobusová doprava s.r.o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou
ve výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 86/14, p. p. 86/16, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 86/14 (cca 1 160,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
550,00 Kč/m2 a části p. p. 86/16 (cca 10,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
480,00 Kč/m2 vše v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 273/187, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 273/187 (186,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2774/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2774/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ABLE mateřská škola a znalecká
a realitní a.s., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.200,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků (vjezd). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
st. p. 147 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej st. p. 147 (186,00 m2), p. p. 297/5 (86,00 m2) a p. p. 510/1 (74,00 m2) vše 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. 2136/3, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 2136/3 (34,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2656/528, p. p. 2656/582, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup části p. p. 2656/528 (cca 280,00 m2) a p. p. 2656/582 (32,00 m2 včetně chodníku)
v k. ú. Trutnov od spol. INGSERVIS s.r.o., za kupní cenu ve výši 1,00 Kč. Náklady spojené
s převodem hradí město Trutnov.
Hlasování o bodech č. 2-7, 9-19: 30 – 0 – 0
Mat. 4b2 – 5 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek konstatoval, že by uvítal projednání výkupů pozemků v Komisi pro výstavbu a rozvoj
(netýká se projednávaného bodu).
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1460/2 (cca 90,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1365 (9 686,00 m2) v k. ú. Trutnov
p. p. 352/5, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 352/5 (801,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

.

.

p. p. 1448/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1448/1 (cca 300,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
p. p. 1177/11, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1177/11 (cca 51,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město

.
Hlasování: 29 – 0 – 1

Mat. 4b3 – 2 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 872, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 872 (4 173,00 m2, ostatní komunikace) v k. ú. Studenec u Trutnova,
z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Jedná se o pozemek pod stavbou účelové komunikace. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
p. p. 2631, 3107/12, 3107/14, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 2631 (963,00 m2), p. p. 3107/12 (226,00 m2) tj. pozemků pod stavbou komunikace a p. p. 3107/14 (15,00 m2) tj. silniční pomocné těleso, v k. ú. Starý Rokytník, z majetku
České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona
č. 503/2012 Sb. Jedná se o pozemek pod stavbou účelové komunikace. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování: 30 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 14 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
st. p. 79/1, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej st. p. 79/1 (1 064,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši
250,00 Kč/m2 jako zahradu a ke stavbě rekreačního objektu. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
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p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 314/1 (cca 1 700,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník 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 1 500,00 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. 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 činí 500,00 Kč/m2 vč. 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,
 žadatel si zajistí úpravu komunikace k zajištění přístupu k pozemku na vlastní náklady.
Zastupitelstvu města neschvaluje
prodej části p. p. 314/1 (cca 200,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
.
st. p. 915, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej st. p. 915 (17,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu v místě
2
a čase obvyklou ve výši 550,00 Kč/m , jako pozemek pod chatkou. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p. 419/6, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 419/6 (87,00 m2), v k. ú. Starý Rokytník
za kupní cenu ve výši
2
330,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 32/1, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 32/1 (cca 350,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 19, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 19 (180,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 jako zahradu a pozemek pod částí domu. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
p. p. 992, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 992 (117,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova Českému rybářskému svazu, z. s.,
místní organizace Trutnov, za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 jako pozemek pod mostem
a lávkou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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p. p. 51/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 51/3 (cca 1 030,00 m2) v k. ú. Bojiště 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 830,00 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. 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 činí 500,00 Kč/m2 vč. 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 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. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 2085/3 (4 024,00 m2), st. p. 4861/1 (544,00 m2) a části p. p. 3173/1 (cca 930,00 m2)
v k. ú. Trutnov spol. Protivítr-invest s. r. o., k výstavbě bytových domů, včetně nezbytné dopravní
a technické infrastruktury, za kupní cenu ve výši 817,50 Kč/m2 + DPH s tím, že cena bude navýšena o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ a to od 01.01.2013, a za podmínek Nájemní smlouvy č. 280 001 se smlouvou o výpůjčce
a dohodou o budoucí koupi a smlouvou o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, ve znění pozdějších dodatků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
p. p. 1947/3, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1947/3 (cca 36,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
p. p. 12/5, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 12/5 (54,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova

.

.

p. p. 50/1, p. p. 1137/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí,
že usnesení ZM č. 2021-18/1 nebylo realizováno z důvodu na straně žadatele.
p. p. 1787/4 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1787/4 (cca 9,00 m2), části p. p. 1788/1 (cca 33,00 m2), části p. p. 1781/1 (cca
95,00 m2) a části p. p. 1784/10 (cca 23,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
p. p. 1333/3, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup části p. p. 1333/3 (cca 42,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od spol. MVE Šestidomí, spol.
s r.o., za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město.
Hlasování: 30 – 0 – 0
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – V. Nezvala čp. 360, č. b. 31 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 41.846,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
únor 2000-srpen 2001 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 06.12.2001 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 12.460,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 10.133,90 Kč,
 ve výši 36.719,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
září 2001-prosinec 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 01.04.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem
z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 11.480,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 9.590,00 Kč,
 ve výši 2.022,00 Kč nezaplacené náklady na služby za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za rok 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 10.06.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši
4.620,00 Kč,
za byt V. Nezvala 360, Trutnov, po
.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 41.846,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov za
únor 2000-srpen 2001 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 06.12.2001 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 12.460,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 10.133,90 Kč,
 ve výši 36.719,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov za
září 2001-prosinec 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 01.04.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 11.480,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 9.590,00 Kč,
 ve výši 2.022,00 Kč nezaplacené náklady na služby za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov za rok 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 10.06.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši
4.620,00 Kč,
za byt V. Nezvala 360, Trutnov, po
.
Hlasování: 30 – 0 – 0
v 17:13 odešel Mgr. Sobotka
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, PhD., se dotazuje, zda některá z organizací zřizovaných městem Trutnovem projevila
zájem o vyřazovaný software (projednáváno na minulém zasedání zastupitelstva). O uvedený
software nikdo neprojevil zájem.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.

Stránka 11 z 21

Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
5. DOTACE – Mgr. Adamec
5a) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 pro Alternativa pro kulturu z. s.,
IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním VIII. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2021 (zejména výdaje na tisk výstavy, ceny pro
vítěze, dopravu, ubytování porotcům a soutěžícím, promotion apod. a na další výdaje na prezentaci Jazz World Photo),
 veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 navýšení dotace o částku 127.000,00 Kč na celkovou částku 400.000,00 Kč pro Alternativa pro
kulturu z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti o navýšení ze dne 30.07.2021, tj. na částečnou úhradu 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.),
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 69/21 pro Alternativa pro kulturu z. s., IČ 26991811,
V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého znění.
Hlasování: 29 – 0 – 0 (1)
v 17:14 se Mgr. Sobotka vrátil
5b) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek ohlásil střet zájmů. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
25.06.2021, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy a společné tréninky všech mládežnických kategorií (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor,
mini hokej, mladší a starší žáci apod.), ale i dorostu a juniorů v sezóně 2021/2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, 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 účastí
na ME
kadetů v boxu v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 25 – 0 – 0 (5)
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Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
25.06.2021, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy a společné tréninky všech mládežnických kategorií (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor,
mini hokej, mladší a starší žáci apod.), ale i dorostu a juniorů v sezóně 2021/2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, 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 účastí
na ME
kadetů v boxu v roce 2021,
 veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 30 – 0 – 0
5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti MEBYS Trutnov, s. r. o.
Písemný materiál
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 navýšení dotace o částku 311.793,75 Kč, tj. na celkovou částku 935.381,25 Kč, pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť v Trutnově
(krytý bazén, tenisový areál – kurty, hala) v roce 2021,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/21 pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 navýšení dotace o částku 202.025,75 Kč, tj. na celkovou částku 606.077,25 Kč, pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu
v Trutnově (atletický stadion) v roce 2021,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 4/21 pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 navýšení dotace o částku 40.000,00 Kč, tj. na celkovou částku 120.000,00 Kč pro SPARTAK
TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený v individuálně podané
žádosti ze dne 01.02.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť v Trutnově (krytý
bazén, zimní stadion) v roce 2021,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/21 pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 navýšení dotace o částku 773.750,00 Kč, tj. na celkovou částku 2.321.250,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti
ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu v Trutnově (fotbalový stadion) v roce 2021,
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6/21 pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
 navýšení dotace o částku 253.607,00 Kč, tj. na celkovou částku 760.821,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 26.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v Trutnově
v roce 2021,
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 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 7/21 pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 28 – 0 – 2

6.

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – schválení členů správní a dozorčí
rady – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 odvolání členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., MUDr. Antonína Vajcíka a Mgr. Tomáše Eichlera,
 jmenování členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na další
funkční období ve složení:
, Mgr. Iva Řezníčková,
MUDr. Antonín Vajcík, Mgr. Tomáš Eichler,
 jmenování členů dozorčí rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na další
funkční období ve složení:
, Mgr. Leoš Křemenský, Ing. Silvie Plšková.
Hlasování: 19 – 0 – 1 (10)
Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 odvolání členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., MUDr. Antonína Vajcíka a Mgr. Tomáše Eichlera,
 jmenování členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na další
funkční období ve složení:
, Mgr. Iva Řezníčková,
MUDr. Antonín Vajcík, Mgr. Tomáš Eichler,
 jmenování členů dozorčí rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na další
funkční období ve složení:
, Mgr. Leoš Křemenský, Ing. Silvie Plšková.
Hlasování: 27 – 0 – 3

7.

Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Javůrek uvedl, že si není jist, zda vybrané ulice jsou vhodné a důstojné, aby byly pojmenovány
po tak významných osobnostech města. Doporučoval by posečkat s jejich pojmenováním, navrhoval by do návrhů na pojmenování ulic zapojit také veřejnost. Mgr. Adamec uvedl, že ulice v centru
města se nemohou přejmenovávat. Zároveň doplnil, že se jedná o materiál, který byl projednán
Odborným poradním sborem pro názvosloví.
Ing. Andrle, Ph.D., osobně se domnívá, že se ulice mají pojmenovávat až delší dobu po smrti dané
osoby – min. 5 let. Z toho důvodu bude hlasovat proti.
Ing. Fajfr se domnívá, že by měla uplynout delší doba od úmrtí osobnosti např. 10 let.
Ing. Javůrek by uvítal, zda by tajemník odborného poradního sboru pan Grof, mohl seznámit zastupitele s jednáním Odborného poradního sboru pro názvosloví. Mgr. Adamec vyzval zastupitele,
aby o předkládaném návrhu rozhodli hlasováním. Pozůstalí udělili bezpodmínečný souhlas
s návrhem na pojmenování ulic (viz důvodová zpráva materiálu).
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 v k. ú. Horní Staré Město pro dvě sousední nově vznikající ulice na p. p. 776/1 název "Justova"
a "Hybnerova",
 v k. ú. Horní Staré Město pro nově vznikající ulici na p. p. 1864/2 název "Wolfova".
Hlasování: 24 – 2 – 3 (1)

8.

Změna č. 4 územního plánu Trutnov – Mgr. Hendrych

Písemný materiál.
Zastupitelům předložen upravený materiál na stůl. V návaznosti na úpravu legislativy a po konzultaci se zpracovatelem změn územního plánu došlo k vyřazení návrhů (viz návrh usnesení 01.01),
které představují změnu zemědělské plochy na bytovou výstavbu.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek konstatoval, že se dle jeho názoru jedná o velký zásah do materiálu. Navrhuje proto
tento materiál projednat na dalším zasedání zastupitelstva města. Starosta města uvedl, že byly
vyřazeny pouze návrhy, které požadují vyjmutí zemědělské půdního fondu. K žádným dalším zásadním změnám nedošlo.
Ing. Voborník se domnívá, že vyjmutí uvedených návrhů je správné. Pokud má město v územním
plánu dostatek parcel k bytové výstavbě, pak by Krajský úřad Královéhradeckého kraje nepovolil
tyto změny v územním plánu anebo by požadoval stejnou plochu stavebních parcel vrátit zpět do
zemědělského půdního fondu.
Hlasování o protinávrhu Ing. Javůrka
Zastupitelstvo města Trutnova odkládá
projednání bodu č. 8 na příští jednání zastupitelstva města.
Hlasování: 8 – 11 – 11 – protinávrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na vyřazení materiál č. 8 a jeho odložení na další jednání zastupitelstva města nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
v 17:35 odešel Ing. Přívratský
Zahájena další rozprava k materiálu.
Ing. Javůrek podal návrh na úpravu dalších usnesení daného materiálu.
Zahájena rozprava k návrhu č. 1
Ing. Javůrek uvedl, že přijetí návrhu č. 6 a případné vybudování autokempu by mohlo ztížit přístup
k rybníku. Další dotazy ani návrhy nebyly.
Zastupitelstvo města Trutnova
nesouhlasí se zařazením návrhu č. 6 do obsahu „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“.
Hlasování: 10 – 5 – 14 (1) – návrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na vyřazení návrhu č. 6 nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen
za zamítnutý.
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Zahájena rozprava k návrhu č. 2
Ing. Javůrek uvedl, že přijetí návrhu č. 11 by mohlo ztížit dopravní situaci na sídlišti Zelená louka.
Dle jeho názoru by se měla hledat jiná dopravní řešení v dané lokalitě. Další dotazy ani návrhy
nebyly.
Zastupitelstvo města Trutnova
nesouhlasí se zařazením návrhu č. 11 do obsahu „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“.
Hlasování: 10 – 1 – 18 (1) – návrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na vyřazení návrhu č. 11 nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen
za zamítnutý.
Zahájena rozprava k návrhu č. 3
Ing. Javůrek uvedl, že přijetí návrhu č. 13 by došlo k možné výstavbě vedle pozemku, který je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu CD4 – místní komunikace Nové Dvory – Horní Staré Město.
Další dotazy ani návrhy nebyly.
Zastupitelstvo města Trutnova
nesouhlasí se zařazením návrhu č. 13 do obsahu „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“.
Hlasování: 9 – 3 – 17 (1) – návrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na vyřazení návrhu č. 13 nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen
za zamítnutý.
Zahájena rozprava k návrhu č. 4
Ing. Javůrek uvedl, že přijetí návrhů č. 24, 28, 29, 30 by mohlo ztížit výstavbu dálnice D11 v lokalitě Poříčí u Trutnova. Mgr. Hendrych uvedl, že vyřazení těchto bodů bylo diskutováno se zpracovatelem změny č. 4 územního plánu. Nakonec byly do změn č. 4 zařazeny, protože k těmto návrhům
se bude vyjadřovat Ředitelství silnic a dálnic. Další dotazy ani návrhy nebyly.
Zastupitelstvo města Trutnova
nesouhlasí se zařazením návrhů č. 24, 28, 29, 30 do obsahu „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“.
Hlasování: 9 – 9 – 11 (1) – návrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na vyřazení návrhů č. 24, 28, 29, 30 nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova,
byl prohlášen za zamítnutý.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Hlasování o původním návrhu usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova nesouhlasí
se zařazením návrhů č. 7, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27 a 31 do obsahu „Změny č. 4 územního plánu
Trutnov“.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 pořízení „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“ v rozsahu dle předložených návrhů vyjma návrhů uvedených v bodě 01.01,
 určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 4
územního plánu Trutnov“.
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Zastupitelstvo města Trutnova podmiňuje
pořízení „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na zpracování změny, na
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně ze strany navrhovatelů, jejichž návrhy byly zařazeny do projednání „Změny č. 4 územního
plánu Trutnov“.
Hlasování: 19 – 5 – 5 (1)

9.

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – Mgr. Adamec

Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Andrle, Ph.D., uvedl, že není jasná časová jednotka, na kterou se sazba poplatku vztahuje (viz
str. 2 vyhlášky). Časová jednotka = rok je uvedena v textu obecně závazné vyhlášky. Dále podává
protinávrh na zvýšení úlevy pro osoby, které jsou přihlášeny v části města Bohuslavice z 50 % na
100 % sazby poplatku.
Mgr. Řezníčková se dotazuje, zda nedochází ke zvýšení sazby poplatku. Mgr. Adamec uvedl, že
se jedná uvedení vyhlášky do souladu s platnou legislativou, sazba místního poplatku zůstává
stejná. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Hlasování o protinávrhu Ing. Andrleho, Ph.D.
V čl. 7, odst. 4 obecně závazné přihlášky navrhuje zvýšení úlevy pro osoby, které jsou přihlášeny
v části města Bohuslavice, a to ve výši 100 % sazby poplatku.
Hlasování: 8 – 3 – 18 – protinávrh nebyl přijat
Předložený návrh usnesení na zvýšení úlevy pro osoby, které jsou přihlášeny v části města
Bohuslavice, a to ve výši 100 % sazby poplatku 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 ruší
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova vydává
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění.
Hlasování: 28 – 0 – 1
10. Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
– Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy k materiálu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Zásady č. 2/2021 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova v předloženém
znění.
Hlasování: 27 – 0 – 1 (1)
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11. Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková, se dotazuje se, zda noclehárna zůstane v obdobné podobě nebo zda dojde
k nějakým úpravám v jejím provozu. Na tento dotaz odpověděl Mgr. Eichler.
Paní Vágner-Dostálová velmi ocenila vznik noclehárny na území města a aktivity
, ředitelky Mostu k životu. Ocenila také přístup města Trutnova při vyhledávání vhodných
prostor. Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, IČ 07978863, kterým
se ke dni 01.10.2021 upravuje Článek 4 Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti
organizace dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 0
12. Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce
v Domově pro seniory – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Řezníčková ocenila možnost rekonstrukce. Zajímá se, jak bude probíhat realizace rekonstrukce a zda se nedotkne klientů. Na její dotaz odpověděl Mgr. Adamec.
Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce „Zkvalitnění MTS
v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“, která je formou žádosti aktuálně zaregistrovaná
u MPSV ČR, poskytovatele dotace, v rámci 9. výzvy programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024“ dle předloženého návrhu.
Hlasování: 29 – 0 – 0
13. Kontrolní výbor – zápisy z kontrol za 1. pololetí 2021 – Ing. Luhan
Zahájena rozprava.
Ing. Luhan seznámil zastupitele s předkládanými zápisy z kontrol. Starosta navrhl hlasovat o všech
předkládaných zápisech najednou. Žádné další návrhy ani dotazy nebyly.
Materiály 13a)-13c) budou schvalovány jako celek.
13a)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 1-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru.
13b)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 2-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru.
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13c)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 3-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 3-2021 kontrolního výboru.
Hlasování o materiálech 13a-13b: 11 – 0 – 18
Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
13a)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 1-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru.
13b)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 2-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru.
13c)

Kontrolní výbor – Zápis o kontrole č. 3-2021

Písemný materiál.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zápis o kontrole č. 3-2021 kontrolního výboru.
Hlasování o materiálech 13a-13c: 28 – 0 – 1
14. Různé
14a) Kontrolní výbor – plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2021 – Mgr. Adamec
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2021.
Hlasování: 0 – 0 – 0 (29)
Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2021.
Hlasování: 20 – 0 – 9
Mgr. Adamec označil toto hlasování za zmatečné (technické problémy s hlasovacím zařízením).
Nové hlasování
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2021.
Hlasování: 29 – 0 – 0
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Dotazy zastupitelů
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na možnost vybudování chodníků v ulici Mírová. Na tento dotaz zodpověděl Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města. Byla objednána projektová dokumentace pro sloučené stavební řízení termín jejího odevzdání cca prosinec 2021. Mgr. Sobotka se dotazuje, v jakém časovém horizontu se dá předpokládat vlastní realizace. Na tento dotaz reagoval starosta města.
Mgr. Sobotka se dále dotazuje na opravu chodníků na Polské ul. Starosta měst uvedl, že rekonstrukce bude ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic probíhat v roce 2022.
Mgr. Sobotka se zajímá na rušení nočního klidu v restauraci Delta (podnět od občana žijícího
v dané lokalitě). Starosta města uvedl, že situaci monitoruje a řeší městská policie.
Mgr. Sobotka se dále se dotazuje na cyklostezku Na Housce. V blízkosti cyklostezky probíhala
těžba dřeva. Dotazuje, zda nemohlo dojít k poškození povrchu komunikace lesní technikou. Na
tento dotaz reagoval
, ředitel společnosti Lesy a parky Trutnov, s.r.o. Domnívá se, že
některá poškození cyklostezky mohla vzniknout při úpravách běžeckých tratí v zimě. Zatížení komunikace je nyní větší vzhledem k likvidaci kůrovcové kalamity v dané lokalitě.
v 18:01 odešel Ing. Andrle, Ph.D., vrátil se 18:03
v 18:02 odešli MUDr. David. Mgr. Horčička, p. Lhoták
v 18:05 se Mgr. Horčička, p. Lhoták vrátili
Ing. Javůrek
Navazuje na předchozí diskuzi o rušení nočního klidu na Deltě. Dotazuje se ředitele Městské policie Trutnov, zda se setkávají s hlášením na vyšší míru hluku také během dne. Starosta města
uvedl, že toto by musela řešit hygienická stanice. Mgr. Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov,
uvedl, že zatím žádné takové podněty městská policie neřešila.
Ing. Fajfr
Dotazuje se na opravu komunikace I. Olbrachta: zajímá ho případná oprava chodníků a dalších
komunikací na Kryblici. Dotazuje se, zda v rámci rekonstrukce je počítáno s uložením optických
sítí. Na tento dotaz odpověděl Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, který uvedl, že město
bude investovat do opravy chodníků a komunikace. Optické kabely jsou v rámci rekonstrukce pokládány.
Ing. Andrle, Ph.D.
Dotazoval na parkoviště u bývalé prodejny „ENAPA“. V současné době jsou zde problémy s parkováním. Část pozemku dle katastru nemovitostí patří městu a část soukromému subjektu. Dotazuje se, zda probíhají v této věci nějaká jednání. Starosta města uvedl, že probíhají jednání
s majitelem. Jejich cílem je zachování parkovacích míst.
Mgr. Tezcan
Dotazuje se v souvislosti s opravou ulice Železničářská. Občané žijící v dané ulici se dotazují, zda
v souvislosti s rekonstrukcí dojde ke změně parkovacích míst (zmenšením šíře chodníků).
Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že vlastníkem stavebního povolení není město,
proto není možné provést úpravu šíře chodníků.
v 18:11 se vrátil MUDr. David
Ing. Javůrek
Navázal na předchozí diskusi. Navrhoval by v této lokalitě změnu dopravního řešení vč. řešení
cyklistické dopravy.
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15. Závěr
Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 13.12.2021. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:12.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Petr Horčička

Lucie Špetlová
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