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ZM_2019-76/3
Určení způsobu doplňující volby člena rady města
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
provedení doplňující volby člena Rady města Trutnova aklamací.
ZM_2019-77/3
Doplňující volba člena rady města
Zastupitelstvo města Trutnova
volí
*01.01*
členem Rady města Trutnova Bc. Kateřinu Hůlkovou.
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2019-78/3
Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
informaci o plnění investičních akcí.
stanovuje
*02.01*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města.
Termín: 16.09.2019

NEMOVITOSTI – ZÁMĚR MĚSTA
ZM_2019-79/3
VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19,
IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova. Jedná se o vodovod a kanalizaci ke sportovnímu areálu
v lokalitě Trutnov-Kryblice, v ulici Mánesova (vodovod) a v ulici Bohuslavická (kanalizace),
na pozemcích p. p. 945/11, p. p. 1269/2, p. p. 2285/2 a p. p. 2289/1, vše v části obce Krybli-
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ce, k. ú. Trutnov a obci Trutnov. Pozemky jsou ve vlastnictví města Trutnova. Specifikace je
uvedena v protokolu o předání a převzetí ze dne 15.11.2018 a protokolu o převodu dokončených investic ze dne 06.12.2018,
*01.02*
záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 1 522 ks akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., podle usnesení představenstva této společnosti ze dne
28.03.2019 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši 1.522.000,00 Kč včetně DPH bude splacen nepeněžitým vkladem.
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2019-80/3
p. p. 2202/13, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
prodej části p. p. 2202/13 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 493 Železničářská a čp. 494-496 nám. Horníků v Trutnově za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-81/3
p. p.
, k. ú. Voletiny
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 21,00 m2) v k. ú. Voletiny
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, min. za 125,00 Kč/m2, jako pozemek pod stavbou. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
ZM_2019-82/3
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 276,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 100,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-83/3
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 38,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město do podílového spoluvlastnictví
(½) a
(½) za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
ZM_2019-84/3
p. p.
, p. p.
, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 255,00 m2) a části p. p.
(cca 115,00 m2), v k. ú. Libeč
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2,
jako pozemky pod stavbami a zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-85/3
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p. p.

, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 60,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za
kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2 + DPH k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
ZM_2019-86/3
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 38,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 250,00 Kč/m2, jako pozemky pod verandami. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-87/3
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m2. Náklady spojené s
hradí kupující,
*01.02*
prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě
2
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m . Náklady spojené s
hradí kupující.
bere na vědomí
*02.01*
žádost
.

garáže za
převodem
garáže za
převodem

ZM_2019-88/3
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(110,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za
2
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Dále kupující uhradí za bezesmluvní užívání pozemku částku ve výši 3,00 Kč/m 2/rok za období od 02.02.2012 do uzavření kupní smlouvy.
ZM_2019-89/3
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 292,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
.
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ZM_2019-90/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 3 000,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

ZM_2019-91/3
p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Oblanov
ZM_2019-92/3
p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 530,00 m2) v k. ú. Oblanov
pro rekreaci.
ZM_2019-93/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(1 205,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

ke stavbě objektu

.

ZM_2019-94/3
p. p. 2910, p. p. 2912, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2910 (cca 10,00 m2) a části p. p. 2912 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 440, 441, ulice Železničářská, Trutnov, za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-95/3
p. p. 1505/5, p. p. 1505/3, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 1505/5 (cca 37,00 m2) jako okapový chodníček a pozemek pod přístřeškem
na popelnice a části p. p. 1505/3 (cca 4,00 m2) jako přístupový a okapový chodníček, vše
v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků č.p. 276-277, Trutnov, za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
ZM_2019-96/3
p. p. 2143/3, p. p. 2143/4, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej p. p. 2143/3 (702,00 m2) a p. p. 2143/4 (39,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství pro
dům Ke Trati 221-222 v Trutnově jako zázemí u domu za kupní cenu v místě a čase ob-
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vyklou, min. za 300,00 Kč/m2, vč. plotu (protihlukové stěny v délce 32,00 m) za cenu dle odhadu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-97/3
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m 2, k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-98/3
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 125,00 m2) a části p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-99/3
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 1 143,00 m2) a p. p.
(302,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
k výstavbě rodinného domu.
ZM_2019-100/3
p. p.
, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 240,00 m2) v k. ú. Libeč

.

ZM_2019-101/3
p. p.
, p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(1 196,00 m2) a p. p.
(354,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k výstavbě rodinného domu.
POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2019-102/3
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
směnu p. p.
(148,00 m2) a p. p.
(81,00 m2) v majetku
za
2
p. p.
(108,00 m ) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá
z ½.
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ZM_2019-103/3
p. p. 1249/2 a další, k. ú. Volanov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu stavby k p. p. 1249/2 (86,00 m2), p. p. 1249/3 (103,00 m2),
p. p. 1249/4 (156,00 m2) a k p. p. 1249/5 (467,00 m2) v k. ú. Volanov s Leteckým klubem
ultralehkého létání v Trutnově na dobu určitou 30 let bez budoucího prodeje za stavební plat
ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH. Jedná se o pozemky pod stavbou garáží SLZ. Stavebník
není oprávněn zatížit právo stavby bez souhlasu města. Po uplynutí doby odstraní stavebník
stavby bez finanční náhrady, pokud nedojde předem k jiné dohodě. Případné prodloužení
práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova. Veškeré náklady spojené
se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
ZM_2019-104/3
Nerealizování výkupu
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení ZM č. 2019-25/1 nebylo realizováno z důvodu na straně společnosti Hradecká
zemědělská s.r.o.
ZM_2019-105/3
p. p. 2656/493, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup části p. p. 2656/493 (dle GP označené jako p. p. 2656/568 o výměře 307,00 m2) v k. ú.
Trutnov od spol. LOM Babí, a. s., za kupní cenu ve výši 30,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující (kolek).
ZM_2019-106/3
p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přijetí daru části p. p.
(celkem cca 25,00 m2) v k. ú. Oblanov od
. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
ZM_2019-107/3
p. p. 645, k. ú. Studenec u Trutnova a další
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
směnu p. p. 645 (10 844,00 m2), p. p. 648 (162,00 m2) a p. p. 646 (10 578,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova v majetku města Trutnova za část p. p. 673/1 (cca 4 020,00 m2) a p. p.
673/2 (7 803,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad s doplatkem ve výši cca 1.532.950,00 Kč. Parcela
č. 662 v k. ú. Poříčí u Trutnova nebude předmětem směny. Náklady spojené s převodem
hradí město Trutnov.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2019-108/3
Barvířská čp.
(odepsání zbývající části pohledávky)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 39.487,20 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov (130 EC
786/2011),
 ve výši 7.537,28 Kč část nákladů nalézacího soudního řízení dle platebního rozkazu OS
Trutnov (EPR 31492/2012), 3.121,80 Kč náklady exekučního řízení a 22.635,20 Kč poplatek z prodlení,
vůči
za užívání bytu v domě Barvířská
, Trutnov,
z důvodu splnění oddlužení
a osvobození od dalšího plnění.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 39.487,20 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov (130 EC
786/2011)
 ve výši 7.537,28 Kč část nákladů nalézacího soudního řízení dle platebního rozkazu OS
Trutnov (EPR 31492/2012), 3.121,80 Kč náklady exekučního řízení a 22.635,20 Kč poplatek z prodlení,
vůči
za užívání bytu v domě Barvířská
, Trutnov,
z důvodu splnění oddlužení
a osvobození od dalšího plnění.
ZM_2019-109/3
Náchodská čp.
(upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky za nebytový prostor)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky ve výši 91.295,00 Kč s příslušenstvím a nákladů soudního řízení ve výši
3.500,00 Kč za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská
, po
.
souhlasí
*02.01*
s upuštěním od vymáhání nedobytné pohledávky ve výši 91.295,00 Kč s příslušenstvím
a nákladů soudního řízení ve výši 3.500,00 Kč (dle platebního rozkazu Ro 245/96) po
za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská
.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2019-110/3
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2.
ZM_2019-111/3
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2018
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Trutnova za rok 2018 včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bez výhrad.
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ZM_2019-112/3
Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2018
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
účetní závěrku města Trutnova za rok 2018,
*01.02*
převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2018 ve výši 96.279.448,68 Kč na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
ZM_2019-113/3
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra
RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje centra a ostatní služby spojené s provozem centra,
supervize, harm reduction materiál, hygienický, úklidový materiál a kancelářský materiál,
propagace, tisk letáků, vzdělávání apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce
2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter
RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje zařízení a ostatní služby spojené s provozem zařízení, supervize, materiálové výdaje - kancelářský, tvůrčí, hygienický a údržbový materiál,
vzdělávání pracovníků, propagace a výdaje na vybavení pro aktivity s klienty a dovybavení
zařízení apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje a ostatní služby spojené s provozem stacionáře, tvůrčí materiál a pomůcky pro práci
s klienty, drobný kancelářský materiál – notebooky, propagace, tisk letáků apod.) a výdajů na
mzdy pracovníků přímé péče v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov
(zejména provozní výdaje a ostatní služby spojené s provozem poradny, výdaje na obnovu,
dovybavení a odhlučnění prostor – konzultačních místností, herny pro děti i skupinové míst-
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nosti, propagace, tisk letáků, materiálové výdaje, pomůcky apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s provozem Centra dobrovolníků
v roce 2019 (zejména výdaje na nákup ochranných pomůcek, propagaci dobrovolnictví, tvorba letáků, tisk metodiky, výdaje na provoz kanceláře, elektřiny, telefon, papírenské potřeby,
pohonné hmoty apod.) a částečná úhrada výdajů na mzdy koordinátora dobrovolníků v roce
2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s nákupem nových zdravotních pomůcek do půjčovny pro občany města Trutnova (zejména výdaje na polohovací lůžko, mechanické vozíky apod.) a úhrada výdajů na pronájem skladových prostor v roce 2019,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
ZM_2019-114/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou
travnatého fotbalového hřiště a okolí, údržbou objektu šaten (drobné opravy) a závlahového
systému (servis, náhradní díly), údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez)
a výdajů na pohonné hmoty, energie (voda, elektřina) v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 32.800,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 (zejména výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna), startovné
v soutěžích, odměny rozhodčím, přestupy apod.,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště s umělou trávou v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, 541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodní soutěže ve sportovních
tancích "Mistrovství Krkonoš" v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 79.400,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019
(zejména výdaje spojené s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, pořádání
výukových seminářů s trenéry, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže
apod.) v roce 2019 a odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených s účastí tanečních párů na mezinárodních soutěžích v Brně, Stuttgartu,
Jelenie Goře, Praze a účastí na mezinárodních šampionátech na ME v Moskvě, MČR v Jablonci nad Nisou a MS v Liberci v roce 2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
23.05.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v sezóně 2019/2020,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.02.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a údržbou veřejného sportoviště "VLČKA BIKEPARK" v roce 2019,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v 2019 – "Mezinárodní MČR",
"HIGHLANDERS NIGHT VII./BTF II.", "MČR v Team GYM" a "Český pohár ve skateboardingu 2019",
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 543.600,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2019 a odst.
1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí juniorských a seniorských reprezentantů na MČR, ME, MS či světových pohárech v roce 2019,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 215.600,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2019 (zejména sportovní
centrum SOKOLOVNA, posilovna "Mladé Buky", posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní
škola, Trutnov, Komenského 399, GoFreestyle a jiná zařízení),
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, zimní stadion) v roce 2019,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2019-115/3
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova,
z. s., IČ 47467061, Poříčí, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 28.01.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením zahradního traktoru na údržbu fotbalového hřiště a okolních ploch v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Poříčí,
541 01 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s.,
IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 06.02.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou duální dráhy
v roce 2019 (zejména výdaje na zapůjčení mechanizace, nákup stavebního materiálu, doprava, výstavba, trasování apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
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
23.05.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy
a společné tréninky (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší a starší žáci, dorost, junioři apod.) v sezóně 2019/2020,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HC Trutnov, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
09.05.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem klubovny v areálu lesoparku "Paradráha" v Trutnově v roce 2019 (zejména výdaje na elektřinu, vodné, pojistné,
úklid, služby fekálního vozu, pořízení profesionálního vysavače apod.) a výdaje na osobní
náklady správci,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
27.05.2019, tj. na úhradu výdajů spojených s dopravou mužstva "A" hrající II. ligu ČSLH pro
sezónu 2019/2020 a nákupem hokejové výstroje (zejména hokejek apod.),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Hokejový klub DRACI, z. s., IČ 22836381, Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ
ZM_2019-116/3
Změna neaktuálních názvů autobusových zastávek v Trutnově
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
nové názvy autobusových zastávek dle přílohy č. 1.
ZM_2019-117/3
Smart City Energetické Centrum Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření memoranda o porozumění při přípravě projektu SCEC Poříčí u Trutnova se společností Bateson plus s.r.o.
ukládá
*02.01*
Městskému úřadu Trutnov zajistit uzavření memoranda o porozumění do 31.08.2019.
Termín: 31.08.2019
ZM_2019-118/3
Nákup nákladního automobilu – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč v rámci investiční dotace na nákup komunálního nosiče pro Technické služby Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371, 541 03
Trutnov 3, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 30.05.2019,
*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace v předloženém znění.
ZM_2019-119/3
Změny č. 3 územního plánu Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pořízení „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu zkráceným postupem,
*01.02*
určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 3
územního plánu Trutnova“.
podmiňuje
*02.01*
pořízení „Změny č. 3 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 žadatelů.
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ZM_2019-120/3
Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pořízení „Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“ dle předloženého návrhu
zkráceným postupem,
*01.02*
určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 3
regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“.
podmiňuje
*02.01*
pořízení „Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec“ úplnou úhradou nákladů
na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně ze strany žadatelů.
ZM_2019-121/3
Změna zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov, IČ 70979570, kterým se ke
dni 25.06.2019 mění sídlo této příspěvkové organizace města, rozšiřuje její předmět činnosti
a nově vymezuje majetek svěřený zřizovatelem organizaci k hospodaření.
ukládá
*02.01*
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov.
Termín: 31.08.2019
ZM_2019-122/3
Kontrolní výbor – výsledky kontrol za 1. pololetí 2019
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zápisy o kontrole č. 1-2019, 2-2019 kontrolního výboru.

Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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