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odbor
rozvoje města

Spolupráce na přípravě česko-polského projektu Cesta kamene
Usnesení ZM č. 2015 – 262/5 ze dne 07.12.2015 ve znění:
Spolupráce na přípravě česko-polských projektů zastupitelstvo města s c h v a l u j e
02.01 podání žádosti o dotaci na projekt Cesta kamene, dále jen "projekt", v
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, dále jen
"program", * 02.02 * vyčlenění finančních prostředků na předfinancování
výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na
financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši 320 000,00 Kč,
02.03 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s
vedoucím partnerem městem Hořice v Podkrkonoší a partnery projektu
Gminou Miejskou Świdnica, Miastem Strzegom a Dobrovolným svazkem
obcí Podzvičinsko.
Usnesení RM č. 2016 – 40/1 ze dne 11.01.2016 ve znění:
Spolupráce na přípravě česko-polských projektů rada města d o p o r u č u j e
01.01 Urč: zastupitelstvo města T: 29.02.2016 * schválit změnu usnesení
zastupitelstva č. ZM 2015 - 262/5 ze dne 07.12.2015 v bodě 02.03 doplněním
partnerů projektu o Gminu Dobromierz.
Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova bere na vědomí:
01.01 Spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení rady města č.
2016 – 40/1 ze dne 11.01.2016 nebude realizována
Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
02.01 Spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení
zastupitelstva města č. 2015 – 262/5 ze dne 04. 12. 2015 nebude
realizována
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí:
01.01 Spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení
zastupitelstva
města č. 2015 – 262/5 ze dne 04. 12. 2015 nebude realizována

Důvodová zpráva:
Na podnět města Hořice v Podkrkonoší souhlasilo město Trutnov se spoluprací na připravovaném
přeshraničním česko-polském projektu Cesta kamene, a to společně ještě s těmito dalšími partnery projektu:
Gmina Miejska Świdnica, Miasto Strzegom, Miasto Dobromierz a Dobrovolný svazek obcí Podzvičinsko.
Předmětem naší části projektu byla plánovaná instalace dvou informačních tabulí, a to v k. ú. Debrné na p. p. č.
421 a v k. ú. Bojiště u Trutnova na p. p. č. 1232.
Při konzultaci Vedoucího partnera projektu v JS Olomouc (Společný sekretariát pro přípravu a realizací českopolských projektů) 14. ledna 2016 bylo tímto sekretariátem doporučeno, aby město Trutnov nebylo zahrnuto
mezi partnery projektu – viz dopis starosty města Hořice v Podkrkonoší zn. MUHC/VED/1190/2016 z 25. ledna
2016.
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Příloha:
Dopis města Hořice v Podkrkonoší zn. MUHC/VED/1190/2016 z 25. ledna 2016

Uvedené usnesení zastupitelstva města nevyžaduje finanční výdaje.
Kontrola materiálu provedena před PV
Datum: 8.2.2016

Podpis vedoucího odboru

