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ZM_2016-1/1
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
zastupitelstvo města
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: 25.04.2016
Majetek města
NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
ZM_2016-2/1
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. č. 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.
ZM_2016-3/1
Lhota čp. 6 (restaurace)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č. 11 o výměře 594 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 6 a pozemku označeného jako
p. p. č. 29 o výměře 314 m2, vše k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné
zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,00 Kč.
ZM_2016-4/1
Voletiny čp. 18 (restaurace)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č. 47 o výměře 1034 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti
a pozemku označeného jako p. p. č. 93/1 o výměře 1071 m2, k. ú. Voletiny, v části obce
Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání 2 050 000,00 Kč.
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NEMOVITOSTI – PRODEJ
ZM_2016-8/1
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č
o výměře 152 m2, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba - budova
,
v části obce Poříčí, k. ú. Poříčí u Trutnova, obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 27.08.2015, do vlastnictví pana
, Trutnov,
za nabídnutou kupní cenu 1 505 000,00 Kč.
ZM_2016-9/1
Náchodská ul. (bývalé zahradnictví)
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. č. 3642 o výměře 904 m2, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez čp./č. e., jiná stavba a pozemku
p. p. č. 722/3 o výměře 5016 m2, vše v části obce Dolní Předměstí, v ulici Náchodská,
v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.10.2015, do vlastnictví
společnosti SERVICE TRADING s.r.o., Roty Nazdar 500, Trutnov, IČO 28815114, za
nabídnutou kupní cenu 4 800 000,00 Kč.
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2016-10/1
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 285 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
za kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
ZM_2016-11/1
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 75 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou p.

.

ZM_2016-12/1
p. p. 2120, st. p. 1265, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2120/1 (okapové chodníčky, cca 60 m2) za kupní cenu ve výši
1,00 Kč/m2 a části p. p. 2120/1 (přístupové chodníčky, cca 40 m2) za kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m2, vše v k. ú. Horní Staré Město, Společenství vlastníků jednotek Úpská 550,
551, 552 Trutnov 2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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ZM_2016-17/1
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 43 m2) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků U Hřiště 382-383 Trutnov za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
ZM_2016-18/1
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 43 m2) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 379-380, Trutnov za kupní cenu ve výši
1,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
ZM_2016-19/1
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 45 m2) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství pro dům U Hřiště 375-376 v Trutnově za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
*01.02*
zřízení bezúplatné služebnosti chodníku pro pěší ve prospěch města Trutnova na části
prodávané p. p. 780/2 v k. ú. Horní Staré Město, která navazuje na veřejný chodník.
ZM_2016-20/1
p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 462/1 (3133 m2) a p. p. 462/2 (224 m2) v k. ú. Studnice u Jívky Pionýrské
skupině Podskalák za kupní cenu 5 000,00 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem. Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Trutnova na
dobu 20 let, spočívající v povinnosti vlastníka těchto pozemků zdržet se umístění jiných
zařízení či provozování jiných činností než táborů pro děti z Trutnova; o tábory pro děti
z Trutnova se jedná, pokud z dětí, které v kalendářním roce byly na táboře, tvoří děti
z Trutnova většinu (bude zajištěno smluvní pokutou). Při prodeji bude zřízeno předkupní
právo pro město Trutnov na dobu neurčitou za stejnou kupní cenu, tj. 5 000,00 Kč,
a za stejných podmínek jako právo věcné (§ 2144 OZ), rozšířeno i na jakékoliv jiné
způsoby zcizení (§ 2140 odst. 2 OZ) či přechodu vlastnického práva (§ 2144 odst. 1 OZ).
ZM_2016-21/1
p. p.
, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 171 m2) v k. ú. Voletiny Ing.
a p.
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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ZM_2016-31/1
Krakonošovo nám. 72
zastupitelstvo města
souhlasí
*01.01*
s prominutím 50 % z nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání Krakonošovo
nám. 72 - Restaurace Radnice (restaurace, kavárna a bar - vchod z ulice Horská)
umístěné v suterénu a I. NP o celkové výměře 418,70 m2 (v suterénu – restaurace
o výměře 121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře
78,20 m2, 1 kuchyň 23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2,
2 sociální zařízení o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2,
v I. NP: 1 kancelář 23,60 m2 a 1 šatna 6,20 m2), předzahrádka na části p. p. 2675
(207 m2) v k. ú. Trutnov, zpětně za období květen – prosinec 2015 ve výši 149 204,00 Kč,
z důvodu rekonstrukce prostor nájemcem PRATR a.s.
ZM_2016-32/1
Jiráskovo náměstí 528-530
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*01.01*
s prominutím části nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 528-529
Jiráskovo nám., umístěné v I. NP o celkové výměře 384,72 m2 (1 prodejna 176,32 m2,
pultový prodej 6,88 m2, 2 výlohy 33,34 m2, 1 kancelář 8,16 m2, 1 sklad 93,47 m2,
2 chladírny 9,97 m2, 4 chodby 28,76 m2, 2 kompres 3,44 m2, 1 zádveří 2,63 m2,
3 umývárny 8,07 m2, 2 WC 2,24 m2 a 2 šatny 11,44 m2) zpětně za období září až listopad
2015 v celkové výši 45 000,00 Kč firmě TRANSFRUIT s.r.o., z důvodu rekonstrukce
Jiráskova náměstí.
ZM_2016-33/1
Pronájem prostor kuželny
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
pronájem prostor sloužících podnikání - kuželny, umístěné ve 2. NP budovy čp. 532
v ul. Náchodská na pozemku st. p. 45/8 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, v části
obce Poříčí, za nájemné ve výši 66 800,00 Kč bez DPH za měsíc od společnosti
PRATR a.s., IČO 25265687, se sídlem Náchodská 524, 541 03 Trutnov. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let, s opčním právem na prodloužení nájmu
na další dvě období po 10 letech, tj. celkem na 30 let. Pronajímatel provede před
započetím nájemního vztahu na vlastní náklady potřebné stavební úpravy. Město Trutnov
vybaví pronajatý prostor vlastními technologiemi a nábytkem.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2016-34/1
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
„Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 5“ dle
předloženého návrhu.
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ZM_2016-35/1
Rozpočet města Trutnova na rok 2016
zastupitelstvo města
projednalo
*01.01*
doručené a na jednání přímo vznesené připomínky k návrhu rozpočtu města.
schvaluje
*02.01*
„Rozpočet města Trutnova na rok 2016“ dle upraveného návrhu,
*02.02*
závazné ukazatele dle upraveného návrhu.
stanovuje,
*03.01*
že v rámci závazného ukazatele se změna v jednotlivých položkách (při zachování
určených běžných a kapitálových výdajů) povoluje,
*03.02*
že v rámci závazného ukazatele v ORJ 41 rozhodnou o poskytnutí dotací a darů
jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám v rámci svých kompetencí příslušné
orgány města a odbor finanční na základě přijatých usnesení vypracuje příslušné smlouvy
a povede seznam (rozpis) jednotlivých příjemců dotací a darů.
ZM_2016-36/1
Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 200 000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka z. s., IČO 69863938,
Školní 13, 541 01 Trutnov, v kategorii OSTATNÍ, jako dotaci na náklady spojené
s provozem mateřského centra KAROlínka pro rok 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z. s., IČO 69863938, Školní 13,
541 01 Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2016-37/1
Spoluúčast na financování projektu „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ
BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti Olfin Car Ski team z. s., IČO 60155311, Komenského 399, 541 01
Trutnov, o poskytnutí podpory na projekt „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ
BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“ z dotačního titulu MŠMT – Státní
podpora sportu pro rok 2016 - Program 133510 Podpora materiálně technické základny
sportu, pro Olfin Car Ski team z. s., IČO 60155311, Komenského 399, 541 01 Trutnov,
*02.01*
předběžně poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu
„REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku
„Paradráha“ pro Olfin Car Ski team z. s., IČO 60155311, Komenského 399, 541 01
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – rekonstrukce
a modernizace stávajícího zázemí běžeckých tratí na pozemcích p. č. 1662
a st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov.

12

ZM_2016-38/1
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – HC TRUTNOV, z. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 943 350,00 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 - úhradu nákladů na užívání zimního stadionu v roce 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČO 67441921, Na Lukách 460, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2016-39/1
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – MFK TRUTNOV, z. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 2 372 486,00 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 - úhradu nákladů na užívání městského stadionu (fotbalového stadionu) v roce
2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MFK TRUTNOV, z. s., IČO 43463819, Na Lukách 466, 541 01
Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2016-40/1
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 140 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání zimního stadionu v roce 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 17 000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací - úhradu nákladů na užívání krytého bazénu v roce 2016,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČO 04377397, Žižkova 457,
541 01 Trutnov, v předloženém znění.
ZM_2016-41/1
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
TRUTNOV o. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 741 081,00 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 - úhradu nákladů na užívání sportovišť
(sportovní areál Na Nivách, krytý bazén, tenisový areál) v roce 2016,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
dotaci ve výši 668 165,00 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 - úhradu nákladů na užívání městského
stadionu (atletického stadionu) v roce 2016,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění,
*03.01*
dotaci ve výši 360 000,00 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 - úhradu nákladů na užívání sportovní haly
a tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, v roce 2016,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
ZM_2016-42/1
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Městskou policií Trutnov na území obce Velké Svatoňovice dle předloženého návrhu.
ZM_2016-43/1
Nové ulice v Trutnově
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
v k. ú. Volanov pro ulici, která odbočuje z ulice Oblanovská, název Ypsilonka,
*01.02*
v k. ú. Oblanov pro ulici, která vychází od budoucí kruhové křižovatky u styku ulic
Do Dolců a Výhledy severozápadním směrem, pak se stáčí jihozápadozápadním směrem
a poté téměř jižním směrem, kde se opět napojí na ulici Výhledy, název Čapí,
*01.03*
v k. ú. Oblanov pro ulici, která propojí ulici s navrhovaným názvem Čapí, název Volavčí,
*01.04*
v k. ú. Oblanov pro ulici, která vede od styku ulic s navrhovanými názvy Čapí a Volavčí,
severovýchodním směrem, název Sojčí.
ZM_2016-44/1
Projekt Tajemství vojenského podzemí
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na projekt Tajemství vojenského podzemí, dále jen "projekt",
v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, dále jen "program",
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*01.02*
vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu,
dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše
v souhrnné výši 4,8 mil. Kč,
*01.03*
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s vedoucím
partnerem městem Rokytnice v Orlických horách a ostatními partnery projektu,
tj. "Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis Rychnov
nad Kněžnou, Pardubickým krajem, z.s. Stachelberg Trutnov, Gminou Gluszyca
a Gminou Miejskou Kamienna Góra.
ZM_2016-45/1
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
ve vztahu k projektu "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E":
spolufinancování těch výdajů projektu, na které nebude poskytnuta podpora, tzn. dotačně
způsobilých investičních a neinvestičních výdajů nad stanovené limity pro obvodové
stěny, střešní konstrukce a výplně otvorů a všech dotačně nezpůsobilých výdajů,
*01.02*
předfinancování veškerých dotačně způsobilých investičních výdajů do stanovených limitů
pro obvodové stěny, střešní konstrukce a výplně otvorů a neinvestičních výdajů.
bere na vědomí
*02.01*
pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro
období 2014-2020, verzi 6.0, účinnou od 06.01.2016.
ZM_2016-46/1
Státní fond rozvoje bydlení - hospodaření v roce 2015
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 - 25 000 000,00 Kč
(smlouva o úvěru č. 231/396-10).
ZM_2016-47/1
Spolupráce na přípravě česko-polského projektu Cesta kamene
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*01.01*
Spolupráce na projektu s účastí města Trutnova dle usnesení zastupitelstva města
č. 2015–262/5 ze dne 07.12.2015 nebude realizována.
ZM_2016-48/1
Zkrácení vázací doby - bytové domy ul. Dlouhá čp. 573, 644, 645, 646
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty
postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Bytový dům 03 A Horní Staré
Město",
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*01.02*
podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty
postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na akci "44 bytů v Trutnově, Horní
Staré Město".
ZM_2016-49/1
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*01.01*
paní
v Trutnově.

, Trutnov, přísedící Okresního soudu

ZM_2016-50/1
Sociální služby – dotace z rozpočtu města na rok 2016
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 200 000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332,
541 03 Trutnov, IČO 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění osobní asistence pro děti a dospělé
občany města Trutnova,
*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČO 43465439, dle předloženého návrhu,
*01.03*
poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332,
541 03 Trutnov, IČO 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění souběhu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby pro občany města Trutnova,
*01.04*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČO 43465439, dle předloženého návrhu,
*01.05*
poskytnutí dotace ve výši 806 384,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03
Trutnov 3, IČO 25915720, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost
v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
*01.06*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČO 25915720, dle předloženého
návrhu,
*01.07*
poskytnutí dotace ve výši 50 000,00 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČO 65399447, na účel v kategorii OSTATNÍ,
odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu a poskytování
služeb oblastní odbočkou se sídlem Trutnov, Horská 5/1,
*01.08*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1,
IČO 65399447, dle předloženého návrhu,
16

*01.09*
poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.,
Úpická 146, Trutnov, IČO 26560895, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace
na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu klubu,
*01.10*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi městem Trutnovem
a Klubem vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov, IČO 26560895,
dle předloženého návrhu.
ZM_2016-51/1
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2016
zastupitelstvo města
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí
2016.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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