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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2016-52/2
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
zastupitelstvo město
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 20.06.2016
NEMOVITOSTI – ZÁMĚR MĚSTA
ZM_2016-53/2
Lípové náměstí čp. 264 (b. j. č. 264/4)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
záměr prodeje nemovité věci – volné bytové jednotky č. 264/4, 1 + 2 o výměře 88,14 m2
v domě čp. 264 na st. p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.
Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
st. p. 276 ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014
a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání 495 000,00 Kč,
neuplatní se Zásady pro prodej..., neuplatní se 20% sleva ze sjednané ceny.
NEMOVITOSTI – PRODEJ
ZM_2016-54/2

(b. j. č.
)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej nemovité věci - volné bytové jednotky č.
o velikosti 1 + 4 o celkové výměře
156,6 m2, v domě čp.
na st. p.
,v
, v části města Střední Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1566/7092 celku na
společných částech budovy čp.
a pozemku st. p
k. ú. Trutnov, v rozsahu
vymezeném v „Prohlášení vlastníka“ ze dne 18.12.2007 a ve znaleckém posudku ze dne
15.06.2014, do společného jmění manželů
, za nabídnutou kupní
cenu 1 590 100,00 Kč.
POZEMKY – PRODEJ

ZM_2016-55/2
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 1316 m2) v k. ú. Starý Rokytník p.
za kupní cenu
2
ve výši 30,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
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ZM_2016-56/2
p. p.
, p. p.
, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(1174 m2) a p. p.
(1073 m2) v k. ú. Volanov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši
85,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
ZM_2016-57/2
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2015-216/5 ze dne 07.12.2015 nebylo realizováno z důvodu na straně
Společenství pro dům Zámečnická čp. 464-466, Trutnov.
ZM_2016-58/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 80 m2) v k. ú. Trutnov paní
vlastních pozemků.

k rozšíření

ZM_2016-59/2
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2472/1 (cca 80 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Salon Suzane s.r.o.
ZM_2016-60/2
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 33 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
ZM_2016-61/2
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2081/5 (okapové chodníčky, cca 54 m2) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2
a části p. p. 2081/5 (přístupové chodníčky a pozemek pod přístavbou, cca 26 m2) za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2, vše v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků Chodská 413, 414
a 415 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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ZM_2016-62/2
p. p. 143/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 143/2 (cca 330 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti KASPER KOVO
s.r.o., za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. za 225,70 Kč/m2, k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně, znalecký posudek,
geometrický plán, atd.). Stávající nájemní smlouva přejde na kupujícího.
POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2016-63/2
p. p.
, p. p.
, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
směnu podílu o velikosti 1/2 z p. p.
(1725 m2) a z p. p.
(658 m2) v k. ú. Volanov
ve vlastnictví města Trutnova za podíl o celkové velikosti 1/2 z nově vzniklé p. p.
(231 m2) a z nově vzniklé p. p.
(54 m2) v k. ú. Volanov s paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 3/32), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl 1/4) a manž.
(podíl 3/32), s doplatkem kupní ceny za rozdílnou výměru ve výši 150,00 Kč/m2
ze strany paní
, paní
, paní
, paní
,
paní
a manž.
. Náklady spojené s převodem
bude hradit z 1/2 město Trutnov a druhou 1/2 uhradí žadatelé (kolek, náklady na vypracování
GP). Daň z nabytí nemovitostí si hradí smluvní strany každá samostatně.
ruší
*02.01*
usnesení č. 2015-85/2 ze dne 27.04.2015 v celém rozsahu.
ZM_2016-64/2
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu stavby k části st. p. 5656 (cca 108 m2) a k části p. p. 1662
(cca 391 m2) v k. ú. Trutnov se spolkem Olfin Car Ski team, z.s., na dobu určitou 30 let bez
budoucího prodeje, za stavební plat ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za účelem rekonstrukce
a modernizace klubovny. Náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ,
atd.) hradí stavebník.
bere na vědomí,
*02.01*
že usnesení č. 2014-231/4 ze dne 29.09.2014 nebylo splněno z důvodu na straně OLFIN
CAR - VELLA Trutnov (nově pod názvem Olfin Car Ski team, z.s.).
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ZM_2016-65/2
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 2472/1 (553 m2) v k. ú. Trutnov se
společností BSSHOP s.r.o., k výstavbě domu v souladu s územním plánem (plochy smíšené
obytné), za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019,
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2019,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
- kupní cena je stanovena za část p. p. 2472/1 o výměře 300 m2 ve výši 1 600,00 Kč/m2 +
DPH a za část p. p. 2472/1 o výměře 253 m2 ve výši 300,00 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 nezkolaudování stavby ani do 31.12.2020 právo stavby zaniká s tím, že
oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující,
*01.02*
zřízení bezúplatné služebnosti chůze a jízdy na části p. p. 2472/1 ve prospěch nebytové
jednotky č. 380001 a 380002 ve vlastnictví města Trutnova (v čp. 38, na st. p. 308), vše
v k. ú. Trutnov, za účelem zásobování.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2016-66/2
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20 000,00 Kč.
ZM_2016-67/2
Kupní smlouva na nemovitý majetek
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
odkoupení nemovitého majetku v tenisovém areálu z vlastnictví Tělovýchovné jednoty
Lokomotiva Trutnov o.s., do vlastnictví města Trutnova za sjednanou kupní cenu
415 125,50 Kč.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2016-68/2
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
„Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1“ dle předloženého
návrhu.

6

ZM_2016-69/2
Dotace KULTURA (nad 50 000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 100 000,00 Kč pro Městská dechová hudba Krakonoška, IČO 70801380,
Mánesova 370, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost
kulturních organizací – činnost orchestru v roce 2016, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městská dechová hudba Krakonoška, IČO 70801380, Mánesova
370, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*02.01*
dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – „DANCE FESTIVAL
TRUTNOV 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
*03.01*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – „Mezinárodní den tance
2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČO 26516675, Školní 151, 541 01 Trutnov,
v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
*04.01*
dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – projekt
výstav a workshopů skupiny STEETERZ v oblasti STREET ART ve sportovním areálu Na
Nivách, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města dle důvodové zprávy,
*05.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – kulturně-společenské akce pro trutnovskou mládež a obyvatele (Přehlídka tanečních
skupin reprezentujících Trutnov na soutěžích v ČR, 15. ročník Trutnovské Taneční
Akademie, Vánoční přehlídka 2016 a Výuka tanců pro senior klub), za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
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*06.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994, Mánesova
256, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
„Trutnovský advent 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města
dle důvodové zprávy,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994, Mánesova 256,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*07.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994,
Mánesova 256, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – „Trutnovský varhanní festival 2016“, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Občanské sdružení Regio Musici, IČO 26588994, Mánesova 256,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*08.01*
dotaci ve výši 480 000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích
125, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce –
„18. ročník hudebního festivalu JAZZINEC“, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích 125,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*09.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích 125,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – „3. ročník
světové soutěže fotografů a výstavy JAZZ WORLD PHOTO“, za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČO 26991811, V Domcích 125,
541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*10.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – propagace
a organizace neziskových a benefičních akcí v Klubu Kabinet Trutnov, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00 Praha
- Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města dle důvodové zprávy,
*11.01*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních
organizací – Realizace výstavní plochy v Klubu Kabinet Trutnov – pořízení osvětlení,
příslušenství, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle důvodové
zprávy,
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*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00 Praha
- Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města dle důvodové zprávy,
*12.01*
dotaci ve výši 35 000,00 Kč pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00
Praha - Žižkov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – pořádání
akce „Den a půl pro romskou menšinu a občanské soužití u příležitosti Mezinárodního dne
kulturního dialogu“, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města dle
důvodové zprávy,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Marek Dorňák, IČO 68095350, Malešická 2402/23, 130 00 Praha
- Žižkov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města dle důvodové zprávy.
ZM_2016-70/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
výdaje na letní rybářský tábor (doprovodný program tábora a věcné ceny do celotáborové
rybářské soutěže),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5. Ostatní dotace výše nedefinované –
Sraz obcí s názvem „Poříčí“ v roce 2016 konaný v Poříčí u Litomyšle,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01 TrutnovPoříčí, v předloženém znění.
ZM_2016-71/2
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 127 084,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – účast na sportovních soutěžích, tréninková činnost, pořádání závodů, materiální
vybavení,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – pořádání
závodu „Olfin Car Trutnovský půlmaraton",
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČO 60155311, Komenského 399,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 67 014,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – celoroční činnost klubu,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*04.01*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – 24. ročník
republikových závodů ve sportovním lezení mládeže „Čertova stěna 2016“,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČO 70147612, Komenského 399, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*05.01*
dotaci ve výši 200 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – mimořádná
údržba a oprava sportoviště - vyčištění UMT, oprava střídaček u UMT,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*06.01*
dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – venkovní a halové
turnaje, soustředění mládežnických kategorií v roce 2016,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*07.01*
dotaci ve výši 264 479,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
činnost a provoz klubu pro rok 2016 - cestovné, energie, rozhodčí, soustředění, sportovní
vybavení a běžná údržba sportovního areálu,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*08.01*
dotaci ve výši 115 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport –
nejvyšší žákovská soutěž „Žákovská liga“,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*09.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
– sportovní akce pro MŠ a ZŠ „SPORTOVNÍ DEN“,
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*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*10.01*
dotaci ve výši 48 000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
refundace úhrady nájemného za pronájem sportovních zařízení v roce 2016,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*11.01*
dotaci ve výši 35 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – sportovní akce
pořádané klubem v roce 2016,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
*12.01*
dotaci ve výši 82 045,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
sportovní činnost oddílů klubu - cestovní náklady, pronájmy zařízení, nákup sportovního
náčiní,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
*13.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací –
refundace úhrady nájemného za pronájem sportovních zařízení v roce 2016,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., Horní Staré Město 681, 541 02
Trutnov, v předloženém znění,
*14.01*
dotaci ve výši 150 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání Sportovního centra SOKOLOVNA a Fitness centra PASÁŽ
v roce 2016,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*15.01*
dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399,
v roce 2016,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*16.01*
dotaci ve výši 48 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – úhrada
nákladů na provoz a údržbu veřejných tratí „VLČKA“ bikepark v roce 2016,
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*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*17.01*
dotaci ve výši 307 903,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – činnost oddílů v roce 2016,
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*18.01*
dotaci ve výši 200 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – sportovní
akce pořádané oddíly v roce 2016,
*18.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 4377397, Žižkova 457, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*19.01*
dotaci ve výši 1 828 751,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3.
Dotace na činnost sportovních organizací – sportovní činnost oddílů a pořádání akcí
jednotlivými oddíly TJ Loko Trutnov v roce 2016,
*19.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*20.01*
dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4.
Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – příprava a účast na závodech reprezentantů ME
a MS Lady Pejchalové z oddílu atletiky a Daniela Koblížka z oddílu kanoistiky,
*20.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*21.01*
dotaci ve výši 110 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce – pořádání významných akcí - 61. ročník akce „Krkonošská 70“,
32. ročník akce „Velká cena města Trutnova v plavání“, 31. ročník sportovního příměstského
tábora "Léto s Lokomotivou",
*21.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*22.01*
dotaci ve výši 8 800,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce – pokrytí části nákladů na pořádání Meziokresního halového
přeboru Královéhradeckého kraje v tenisu v kategorii starší žáci,
*22.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
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*23.01*
dotaci ve výši 321 000,00 Kč pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
o. s., IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3.
Dotace na činnost sportovních organizací – refundace úhrady nájemného za užívání
sportovních zařízení v roce 2016,
*23.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*24.01*
dotaci ve výši 291 643,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – činnost klubu - žákovská liga, mladšího a staršího dorostu, juniorů,
*24.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*25.01*
dotaci ve výši 11 858,00 Kč pro „Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů, cestovné, startovné a obnovu audiotechniky pro oddíl
„HIP-HOP ReBels Team Trutnov“,
*25.02*
veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*26.01*
dotaci ve výši 50 500,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů a sportovního oblečení, cestovné, startovné
a sportovní licence pro oddíl „AKROBATICKÝ ROKENROL a ZUMBA ReBels Team
Trutnov“,
*26.02*
veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*27.01*
dotaci ve výši 10 756,00 Kč pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – výdaje na pořízení dresů, účast na soustředěních, dopravu a startovné, pořízení
audiotechniky pro oddíl „DRAK AND ROLL-akrobatický rokenrol“,
*27.02*
veřejnoprávní smlouvu pro “Nadační fond pro děti“, IČO 47463791, Mládežnická 536, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*28.01*
dotaci ve výši 17 854,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s., IČO 64202844,
Krakonošovo náměstí 132, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – činnost curlingového klubu a pořádání turnajů,
*28.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s., IČO 64202844,
Krakonošovo náměstí 132, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*29.01*
dotaci ve výši 77 822,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – pohybový a technický rozvoj, zkvalitnění výuk, pořádání soutěží,
reprezentace Trutnova a ČR,
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*29.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČO 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*30.01*
dotaci ve výši 103 080,00 Kč pro FK Sokol Volanov, IČO 47467100, sportovní hřiště, 541 01
Trutnov-Volanov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – údržba areálu, úhrada energií, odměny pro rozhodčí, úhrada užívání tělocvičen,
praní dresů, úklid kabin, pronájem kontejneru na odpad, drobné nátěry, doprava,
*30.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, IČO 47467100, sportovní hřiště, 541 01
Trutnov-Volanov, v předloženém znění,
*31.01*
dotaci ve výši 95 275,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – provoz klubu, startovné, doprava, ubytování, pořádání sportovních soustředění,
účast na seminářích, pořizování výstroje, tréninkových pomůcek, propagace klubu,
*31.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*32.01*
dotaci ve výši 37 900,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – úhrada za užívání tělocvičny, dojo a kanceláře v ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov,
*32.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*33.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na sportovní akce – pořádání
akce „Velká cena města Trutnova v karate“ (odměny pro rozhodčí, ceny, propagace,
pronájem sportoviště, materiál),
*33.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov z. s., IČO 60151048, Maxima Gorkého 38, 541 01
Trutnov, v předloženém znění,
*34.01*
dotaci ve výši 128 455,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – úhrada nájmů ve sportovních
zařízeních v roce 2016,
*34.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
*35.01*
dotaci ve výši 30 000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – údržba sportovního areálu
Mánesova/Bohuslavická, nákup materiálního vybavení k údržbě, zastřešení střídaček a úprava plochy pro hřiště kategorií U7-U11,
*35.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
*36.01*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – turnaje Rytířů Trutnov,
*36.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
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*37.01*
dotaci ve výši 2 500,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – akce FBC Trutnov („Trutnovský florbalový
kemp“, „Krkonošský florbalový pohár“),
*37.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění,
*38.01*
dotaci ve výši 100 000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – provoz
fotbalového hřiště - údržba travnaté plochy a kabin, údržba víceúčelového hřiště,
*38.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01 TrutnovPoříčí, v předloženém znění.
ZM_2016-72/2
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – DTJ Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 143 843,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je sportovní činnost florbalového
oddílu/klubu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov - klubu provozujícího pálkařské sporty
- T-ball, coach-pitch, baseball, softball a slowpitch,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění.
konstatuje,
*02.01*
že DTJ Trutnov, IČO 43463045, porušilo Zásady poskytovatele č. 2/2015 o poskytování
dotací z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést k neposkytnutí dotace na další období.
ZM_2016-73/2
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 83 192,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01
Trutnov-Poříčí, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je sportovní
činnost klubu v roce 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, 541 01 TrutnovPoříčí, v předloženém znění.
konstatuje,
*02.01*
že, Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, IČO 47467061, porušil Zásady poskytovatele č. 2/2015
o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova. Další porušení uvedených zásad může vést
k neposkytnutí dotace na další období.
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ZM_2016-74/2
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 650 000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČO 47466596, Horní Staré
Město 681, 541 02 Trutnov, na základě individuálně podané žádosti, na účel komplexní
správa a údržba sportovního areálu, úhrada energií, tepla, vody a podobných poplatků,
včetně úhrad osobních nákladů,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČO 47466596, Horní Staré Město
681, 541 02 Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
ZM_2016-75/2
Výroční zprávy Policie ČR, Městské policie Trutnov, Hasičského záchranného sboru
Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
výroční zprávu Policie ČR Trutnov za rok 2015,
*01.02*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2015,
*01.03*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2015.
ZM_2016-76/2
Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov – Poříčí – 1. etapa – financování
stavby
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
způsob financování akce „Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov – Poříčí –
1. etapa“ pro roky 2016-2018 následovně:
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur dle
smlouvy o dílo,
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur dle
smlouvy o dílo,
- v roce 2018 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu (faktury) do
30.06.2018.
ZM_2016-77/2
Rekonstrukce ulice Skřivánčí – financování stavby
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
způsob financování akce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ pro roky 2016-2018 následovně:
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur dle
smlouvy o dílo,
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých měsíčních faktur dle
smlouvy o dílo,
- v roce 2018 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu (faktury) do
30.06.2018.
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ZM_2016-78/2
Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
pořízení "Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov" z podnětu v upraveném znění,
*01.02*
určeného zastupitele Ing. Hanu Horynovou pro spolupráci s pořizovatelem "Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov".
podmiňuje
*02.01*
pořízení "Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov" úplnou úhradou
nákladů na zpracování návrhu a na mapové podklady společností Castrum Scheczler, s.r.o.,
Elišky Peškové 735/15, Praha 5 - Smíchov, IČO 26931559 a panem
ZM_2016-79/2
Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec – schválení zadání
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
zadání "Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec".
ZM_2016-80/2
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2016
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2016, obojí dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
městskému úřadu zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu
regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR dle předloženého návrhu.
T: 19.09.2016
ZM_2016-81/2
Veřejnoprávní smlouvy – nenavýšení poplatku o inflační nárůst
zastupitelstvo města
schvaluje,
*01.01*
že nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Hostinné, Janské Lázně,
Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Žacléř a Úpice, městysi Černý
Důl a Mladé Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa, Staré Buky, Zlatá Olešnice a Suchovršice
a dodatků č. 1 s městy Úpice a Rtyně v Podkrkonoší navýšena částka za 1 hodinu činnosti
strážníka MP Trutnov, dále částka za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov a za
pořizování obrazového záznamu z veřejného prostranství dle oficiálně vyhlášené míry inflace
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího
kalendářního roku podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2015.
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ZM_2016-82/2
Výpověď veřejnoprávní smlouvy
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s výpovědí veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní
policii uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Hostinné.
ZM_2016-83/2
Kulturní cena města Trutnova za rok 2015
zastupitelstvo města
uděluje
*01.01*
Kulturní cenu města Trutnova Ing. Ctiboru Košťálovi za významný a dlouhodobý přínos
trutnovské kulturní scéně a spolku Stachelberg, z. s., za výjimečnou dlouhodobou práci
v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot.
ZM_2016-84/2
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015
zastupitelstvo města
uděluje
*01.01*
sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 dle předloženého návrhu.
ZM_2016-85/2
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*01.01*
pana
, trv. bydl.
v Trutnově.

, Trutnov, přísedícím Okresního soudu

ZM_2016-86/2
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2016, kterou se mění a doplňují obecně
závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Trutnova a č. 2/2015, požární řád města Trutnova
zastupitelstvo města
vydává
*01.01*
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 1/2016, kterou se mění a doplňují obecně
závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Trutnova a č. 2/2015, požární řád města Trutnova.
ZM_2016-87/2
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2015.
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ZM_2016-88/2
Systémové změny ve vybraných příspěvkových organizacích města
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 5 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, kterým
se ke dni 31.08.2016 ruší činnost této příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s touto změnou upravuje příloha zřizovací listiny vymezující
majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
*01.02*
dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov, kterým se ke dni 31.08.2016 ruší
činnost této příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Náchodská 359, ke dni 01.09.2016
se zřizuje nové pracoviště v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s těmito změnami
upravuje příloha zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený
organizaci k hospodaření.
*01.03*
rozšíření okruhu osob, kterým bude Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
poskytovat na pracovišti v ul. Náchodská 359 s účinností od 01.01.2017 registrované sociální
služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle
předloženého návrhu.
ZM_2016-89/2
Rezignace člena kontrolního výboru a volba člena kontrolního výboru
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana Vladimíra Hájka na členství v kontrolním výboru Zastupitelstva města
Trutnova.
schvaluje
*02.01*
veřejnou volbu člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova pomocí technického
zařízení.
volí
*03.01*
členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova pana Richarda Švárala.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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