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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
ZM_2019-123/4
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 Strategický plán města Trutnova na příští
zasedání zastupitelstva města.
Termín: 10.12.2019
POZEMKY – PRODEJ
ZM_2019-124/4
p. p. 933/18, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 933/18 (cca 73,00 m2) jako okapové chodníčky a části p. p. 933/18 (cca
46,00 m2) jako přístupové chodníčky, vše v k. ú. Horní Staré Město, Společenství vlastníků
jednotek Zvonková 461-463, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za
300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-125/4
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 156,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
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.
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ZM_2019-126/4
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 411,00 m2) a p. p.
(106,00 m2), za kupní cenu v místě a čase
2
obvyklou, min. za 150,00 Kč/m , p. p.
(65,00 m2) a části p. p.
(cca 225,00 m2) za kup2
ní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 250,00 Kč/m , vše v k. ú. Lhota u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-127/4
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Bojiště 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_2019-128/4
st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej st. p.
(75,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
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_2019-129/4
p. p. 184/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 184/1 (14,00 m2), části p. p. 202/2 (43,00 m2) a části p. p. 1625 (19,00 m2)
v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Sportovní č.p. 496, 497, Trutnov 3,
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
ZM_2019-130/4
p. p.
, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(644,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu v místě
2
a čase obvyklou, min. za 200,00 Kč/m , k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
ZM_2019-131/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(530,00 m2) v k. ú. Trutnov

.
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ZM_2019-132/4
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení ZM 2014-151/3 nebylo realizováno z důvodu na straně České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu.
ZM_2019-133/4
p. p.
, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(92,00 m2) v k. ú. Oblanov
*01.02*
prodej p. p.
(92,00 m2) v k. ú. Oblanov

i,
.

ZM_2019-134/4
p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p.
(121,00 m2) a části p. p.
(cca 47,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
a
jako pozemky bod pěchotním srubem
T - S 66a,
*01.02*
prodej části p. p.
(213,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
jako pozemek bod pěchotním srubem T - S 66b,
*01.03*
prodej části p. p.
(216,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
jako pozemek bod pěchotním srubem T - S 68.
ZM_2019-135/4
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(5 335,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
zpracovávání územní studie na dělení pozemků.

z důvodu

ZM_2019-136/4
p. p.
, p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej p. p.
(458,00 m2) a části p. p.
(cca 600,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
,
*01.02*
prodej p. p.
(458,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
.
ZM_2019-137/4
p. p. 2203/6, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prodej části p. p. 2203/6 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Železničářská 485, 486, Trutnov, jako zázemí u domu.
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POZEMKY – RŮZNÉ
ZM_2019-138/4
p. p.
, p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
směnu části p. p.
(cca 133,00 m2) v majetku
a
za p. p.
(133,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú.
Starý Rokytník. Směna proběhne bez finančního vyrovnání, náklady spojené s převodem
hradí smluvní strany každá z ½.
ZM_2019-139/4
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov, které jsou ve vlastnictví
, a stavbách na nich v budoucnu umístěných, vůči vlastníkovi sousedního pozemv k. ú. Trutnov, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
ku, tj. p. p.
 stavebník zajistí na své náklady, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby
vzdání se práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
 město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody,
a pokud tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne v případě potřeby stavebníkovi
souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu na
p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov.
ZM_2019-140/4
p. p. 179/59, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření úplatné smlouvy o právu stavby se společností NYMPHIA, a.s., zastoupenou
, na část p. p. 179/59 (cca 100,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město za
účelem vybudování autobusové zastávky včetně zastávkového zálivu. Právo stavby bude
uzavřeno na dobu určitou 30 let za smluvní plat ve výši 100,00 Kč/rok + DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy hradí žadatel.
ZM_2019-141/4
část p. p. 1999/4, k. ú. Horní Staré Město a další
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
darování Královéhradeckému kraji s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje části p. p. 1999/4 (cca 61,00 m2), části p. p. 1799/5 (cca 25,00 m2), části p. p.
1799/6 (cca 14,00 m2), části p. p. 1799/2 (cca 3,00 m2) a části p. p. 1799/8 (cca 21,00 m2)
vše v k. ú. Horní Staré Město a části p. p. 37/1 (cca 1,00 m2), části p. p. 50 (cca 25,00 m2),
části p. p. 2753/2 (cca 9,00 m2), části p. p. 562/3 (cca 34,00 m2) a části p. p. 672/1 (cca
8,00 m2) vše v k. ú. Babí s tím, že veškeré náklady spojené s darovací smlouvou uhradí žadatel. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. K majetkovému vypořádání dojde po dokončení stavby.
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ZM_2019-142/4
st. p. 1552/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výkup části st. p. 1552/1 (4 331,00 m2) v k. ú. Trutnov od spol. ČEZ, a. s., za kupní cenu ve
výši 220,00 Kč/m2 vč. DPH, tj. celkem za 952.820,00 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem hradí kupující (kolek).
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
ZM_2019-143/4
VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
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 Kryblice, 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*
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 bude splacen nepeněžitým vkladem.
ZM_2019-144/4
Zrušení věc. břemene na nově vzniklém pozemku st. p. 5930 a stavbě bez čp./č. e. TS
TU_522 Vodní ul. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení č. 2015-160/4 ze dne 21.09.2015 bod 01.02 v plném znění – „zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vedení, provozování a udržování
elektr. vedení, ve prospěch města Trutnov, jako vlastníka pozemku označeného jako
st. p. č. 4420, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba
bez čp./č. e. – stavba technického vybavení – včetně všech příslušenství, v obci Trutnov,
ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, na služebném pozemku, označeném jako st. p. č. 5930, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506
OZ stavba bez čp./č. e. – stavba technického vybavení - stavba trafostanice TS TU_0522,
včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí,
k. ú. Trutnov. Věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné. Věcné břemeno je zřizováno
v souvislosti se záměrem prodeje služebného pozemku“.
schvaluje
*02.01*
realizaci usnesení ZM č. 2016-138/4 ze dne 19.09.2016.

Stránka 7 z 15

ZM_2019-145/4
VAK Trutnov, a. s. – kapitalizace pohledávky za věcná břemena a prodloužení splatnosti úhrad za věcná břemena
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vnést peněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se
sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, ve výši 205.000,00 Kč, a to formou
kapitalizace pohledávky města Trutnova vůči společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., plynoucí ze smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 a č. 155 722,
*01.02*
provést upsání 205 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejichž emisní
kurs v celkové výši 205.000,00 Kč bude splacen peněžitým vkladem formou kapitalizace pohledávky, za podmínky schválení započtení pohledávky na splacení emisního kurzu valnou
hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
*01.03*
odložení splatnosti úhrad za věcná břemena v celkové výši 205.000,00 Kč plynoucích ze
smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 a č. 155 722 uzavřených mezi městem Trutnovem a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., a to do konce září 2020,
*01.04*
18měsíční lhůtu splatnosti ve smlouvách o zřízení služebností inženýrských sítí uzavíraných
mezi městem Trutnovem a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
ZM_2019-146/4
Bezúplatný převod pozemku st. p. 176 spolu s čp. 93 (bývalá věznice)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
znění přiložené „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení
věcného práva“ – bezúplatný převod nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 176
o výměře 667,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 93 – rodinný dům
(bývalá věznice), památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, v ulici Vězeňská,
včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, vše v k. ú. Trutnov, části obce Vnitřní Město
a obci Trutnov, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Trutnova.
ZM_2019-147/4
Na Dvorkách čp.
, č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 233,00 Kč za zbývající část zálohy na služby za byt za duben 2008 s poplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 30.11.2008 do zaplacení (
),
 ve výši 20.146,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 za byt s poplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 01.12.2008 do zaplacení (
),
 ve výši 13.940,30 Kč za náklady soudního řízení ve věci
OS Trutnov,
 ve výši 1.616,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za byt za rok 2008
(
Trutnov),
 ve výši 8.154,00 Kč za náklady soudního řízení
OS Trutnov,
za byt Na Dvorkách
, Trutnov po
.
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schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 233,00 Kč za zbývající část zálohy na služby za byt za duben 2008 s poplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 30.11.2008 do zaplacení (
),
 ve výši 20.146,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 za byt s poplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 01.12.2008 do zaplacení (
),
 ve výši 13.940,30 Kč za náklady soudního řízení ve věci
OS Trutnov,
 ve výši 1.616,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za byt za rok 2008
(
Trutnov),
 ve výši 8.154,00 Kč za náklady soudního řízení
OS Trutnov,
za byt Na Dvorkách
, Trutnov po
.
ZM_2019-148/4
Barvířská čp. , č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nedobytné pohledávky:
 ve výši 6.775,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
čj.
ze dne 07.05.2003 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a nezaplacenou
částí nákladů řízení ve výši 5.625,50 Kč,
 ve výši 5.872,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
čj.
ze dne 29.06.2005 s nevyčísleným poplatkem z prodlení,
 ve výši 10.713,00 Kč pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 04.11.2004 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady řízení
6.710,00 Kč,
za byt Barvířská čp.
po
.
schvaluje
*02.01*
upuštění od vymáhání a vyřazení pohledávek v souladu se zákonem o účetnictví:
 ve výši 6.775,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
čj.
ze dne 07.05.2003 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a nezaplacenou
částí nákladů řízení ve výši 5.625,50 Kč
 ve výši 5.872,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
čj.
ze dne 29.06.2005 s nevyčísleným poplatkem z prodlení
 ve výši 10.713,00 Kč pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
1
ze dne 04.11.2004 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady řízení
6.710,00 Kč,
za byt Barvířská čp.
po
.
ZM_2019-149/4
Libeč čp. , č. b. (odepsání dlužné částky za byt)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 46.629,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebních rozkazů OS Trutnov čj.
a
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Libeč , Trutnov z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.
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schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 46.629,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebních rozkazů OS Trutnov čj.
a
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Libeč , Trutnov z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.
ZM_2019-150/4
M. Gorkého čp.
a Na Dvorkách čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
 ve výši 107.990,00 Kč – zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle rozsudku
OS Trutnov sp. zn.
ze dne 31.07.2003 (příslušenství k dluhu na nájemném
za byt M. Gorkého
v Trutnově za 12/1998 – 10/2000),
 ve výši 4.900,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu Na Dvorkách
,
Trutnov dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 17.05.2002 a 4.620,00 Kč
náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
ze dne 05.02.2010,
 ve výši 3.067,90 Kč nezaplacená část nákladů na vyklizení bytu M. Gorkého
v Trutnově dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 27.08.2003 s příslušenstvím,
tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč
a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci 4.620,00 Kč dle usnesení Okresního
soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.02.2010,
 ve výši 6.662,00 Kč zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle platebního rozkazu OS Trutnov sp. zn.
ze dne 04.02.2002 (příslušenství k dluhu na nájemném) za byt Na Dvorkách
v Trutnově za 02/2001 – 10/2001, náklady soudního řízení
v téže věci 6.600,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení
OS Trutnov sp. zn.
ze dne 05.02.2010 a náklady výkonu rozhodnutí
6.420,00 Kč v téže věci,
za byty M. Gorkého
a Na Dvorkách
, Trutnov po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávek:
 ve výši 107.990,00 Kč – zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle rozsudku
OS Trutnov sp. zn.
ze dne 31.07.2003 (příslušenství k dluhu na nájemném
za byt M. Gorkého
v Trutnově za 12/1998 – 10/2000),
 ve výši 4.900,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu Na Dvorkách
,
Trutnov dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 17.05.2002 a 4.620,00 Kč
náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
20E 79/2010 ze dne 05.02.2010,
 ve výši 3.067,90 Kč nezaplacená část nákladů na vyklizení bytu M. Gorkého
v Trutnově dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 27.08.2003 s příslušenstvím,
tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč
a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci 4.620,00 Kč dle usnesení Okresního
soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.02.2010,
 ve výši 6.662,00 Kč zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle platebního rozkazu OS Trutnov sp. zn.
ze dne 04.02.2002 (příslušenství k dluhu na nájemném) za byt Na Dvorkách
v Trutnově za 02/2001 – 10/2001, náklady soudního řízení
v téže věci 6.600,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení
OS Trutnov sp. zn.
ze dne 05.02.2010 a náklady výkonu rozhodnutí
6.420,00 Kč v téže věci,
za byty M. Gorkého
a Na Dvorkách
, Trutnov po
.
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ZM_2019-151/4
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého
návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZM_2019-152/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3.
ZM_2019-153/4
Návratná finanční výpomoc – Bojiště s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 800.000,00 Kč společnosti Bojiště s.r.o., Na
Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 06595103, na účel určený žadatelem
v žádosti,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci se společností Bojiště
s.r.o., Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 06595103, na účel určený žadatelem v žádosti dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Odboru finančnímu předložit radě města do konce každého kalendářního roku informaci
o plnění veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31.12.2019
ZM_2019-154/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti
ze dne 07.06.2019, tj. na úhradu výdajů spojených s pořízením větroměru v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2019-155/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sálů pro sportovní tréninky
Bene Dance Art Teamu ve sportovním centru Olymp Trutnov, Základní škole, Trutnov 3, Ná-
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chodská 18 a Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní
akademii, Trutnov,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí
127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí a přípravou hráček
na reprezentačních akcích České softballové asociace v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru.
ZM_2019-156/4
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním výstav a "workshopů" s podtitulem STREET
JAM v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého znění.
ZM_2019-157/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, na
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 29.08.2019 – částečná úhrada
výdajů spojených s opravou zpevněných komunikací (asfaltového povrchu a podloží) v prostoru před výjezdovými garážemi areálu HZS v Trutnově – Poříčí v roce 2019 (II. etapa),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého
znění.
ZM_2019-158/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 322.000,00 Kč pro Centrum inovací
a podnikání Trutnov, z. s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 29.08.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem
v Trutnově v roce 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020 (zejména služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti,
chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra
a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo pra-

Stránka 12 z 15

covní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory apod.), včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
ZM_2019-159/4
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 160.000,00 Kč
,
*01.02*
uzavření veřejnoprávní smlouvy s
, v předloženém znění.
ZM_2019-160/4
Prominutí penále za zpoždění dodávky hřiště na Babí, firma Hřiště.cz
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč za zpoždění dodávky hřiště na Babí firmě Hřiště.cz.
ZM_2019-161/4
Rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Trutnovu
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
získání dotace z OPŽP 2014-2020 na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ ve výši 40 % z uznatelných nákladů, maximálně 7.283.682,00 Kč.
souhlasí
*02.01*
s přípravou realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu
v Trutnově“.
ZM_2019-162/4
Výpověď Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Úpice
o zajišťování výkonu úkolů městské policie
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Úpice o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smluvní vztah skončí k datu 31.10.2019.
ZM_2019-163/4
Statut sociálního fondu města Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění.
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ZM_2019-164/4
Zástupci města v právnických osobách
Zastupitelstvo města Trutnova
deleguje
*01.01*
Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711, a to do konce roku 2023,
*01.02*
Ing. Jana Seidela k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Transport
Trutnov, s. r. o., IČ 62063588, a to do konce roku 2023.
ZM_2019-165/4
Kontrolní výbor – plán činnosti na 2. pololetí 2019
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 2. pololetí 2019
v upraveném znění.
ZM_2019-166/4
Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu A „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond
mikroprojektů, dále jen „program“,
*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
575.000,00 Kč,
*01.03*
podpis Dohody o spolupráci v souladu s požadavky programu s partnerem Gmina Miasto
Świdnica.
ZM_2019-167/4
Změny č. 2 Územního plánu Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
ověřilo,
*01.01*
že Změny č. 2 Územního plánu Trutnov nejsou v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR
ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění
Aktualizace č. 2 nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
vydává
*02.01*
opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Trutnov dle ustanovení § 43 odst. 4)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
ukládá
*03.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, MěÚ Trutnov, zajistit vyhotovení Úplného
znění Územního plánu Trutnov po vydání Změny č. 1 a Změny č. 2 tak, aby bylo možné
Změny č. 2 Územního plánu Trutnov a Úplné znění Územního plánu Trutnov po této změně
doručit veřejnou vyhláškou a Změny č. 2 Územního plánu Trutnov tak mohly dle § 55c zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
nabýt účinnosti.
Termín: 30.09.2019
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ZM_2019-168/4
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
Zastupitelstvo města Trutnova
projednalo
*01.01*
zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018.
bere na vědomí
*02.01*
zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018.
ZM_2019-169/4
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima
Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přistoupením města Trutnova k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.
ukládá
*02.01*
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku, města zajistit podepsání formuláře o přistoupení
k paktu.
Termín: 30.11.2019

Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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