MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2022
Zasedání bylo zahájeno v 16:01 za přítomnosti 30 členů zastupitelstva města.
Omluven: pan Petr Ondráško
V době zahájení nepřítomni: MUDr. Jiří David, Mgr. Petr Skokan (oba ohlásili pozdní příchod)
1. Zahájení – Ing. arch. Rosa
Přivítal přítomné, zástupce veřejnosti.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města ověřen, nebyly vzneseny námitky, považuje se za
schválený.
Připomněl zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Návrhový výbor
1. Mgr. Čalovka Ondřej
2. Mgr. Horčička Petr
3. MUDr. Vajcík Antonín

Hlasování: 30 – 0 – 0
Hlasování: 30 – 0 – 0
Hlasování: 30 – 0 – 0

Za ověřovatele zápisu stanoveni: JUDr., PhDr. Ondráček Zdeněk, Ph.D.
paní Vágner Dostálová Martina
Program
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1
3b) Pomoc Ukrajině – přehled čerpání peněžních prostředků vyčleněných
z veřejných zdrojů
4. Majetek města
5. Dotace
6. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2022
7. Kulturní cena města Trutnova
8. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
9. Různé
10. Závěr
Návrhy k programu
Žádné připomínky, návrhy na doplnění programu nebyly.
Hlasování o předloženém programu: 30 – 0 – 0 – program schválen

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

2. Kontrola plnění usnesení, přehled plnění investičních akcí – Ing. Seidel
Písemný materiál.
Ing. Seidel, tajemník MěÚ, informoval zastupitele o jednání Komise pro strategický rozvoj města,
které se konalo dne 16.03.2022. Zápis z tohoto jednání je součástí písemného materiálu. Součástí
materiálu je přehled investičních akcí města.
v 16:10 přišel Mgr. Skokan
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje na akci „Rekonstrukce lávky Na Struze“: zajímá ho, zda bude realizace
této stavby zahájena ještě v tomto roce. Starosta města uvedl, že se čeká na získání dotace.
Mgr. Sobotka se dotazuje na „Rekonstrukci kina Vesmír“: chce znát celkovou výši nákladů na tuto
investiční akci. Na jeho dotaz reagoval starosta města. Dále se pak Mgr. Sobotka dotazoval na
termín zahájení akce „Chodník a komunikace Polská I/16“ a na stav výběrového řízení. Starosta
města uvedl, že tento týden bude otevírání obálek na ŘSD.
Mgr. Sobotka se dotazoval na investiční akci „Zázemí pro pálkové sporty – 3. etapa – trávníky“:
chce znát termín dokončení této akce. Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města uvedl, že do
této etapy je mj. zahrnut nákup sekačky na trávníky (nákup se uskutečňuje až nyní kvůli záruce, do
konce dubna má být sekačka dodána). Mgr. Sobotka se ještě dotazuje na dodavatele na stavbu
„Rekonstrukce ul. Národní“. Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že smlouva byla
podepsána tento týden a dodavatelem byla vybrána společnost REPARE Trutnov, s.r.o.
Ing. Voborník se chtěl dotázat na to, zda již byla se společností REPARE Trutnov, s.r.o., podepsána smlouva o dílo. Starosta města uvedl, že smlouva je již podepsaná.
Ing. Javůrek se dotazuje na umístění bezbariérového WC na náměstí. Na dotaz odpověděl starosta města.
Další dotazy k danému bodu nebyly. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
 informaci o plnění usnesení zastupitelstva města,
 informaci o plnění investičních akcí.
Zastupitelstvo města Trutnova stanovuje
termín kontroly plnění usnesení 2005-433/6 Strategický plán města Trutnova na příští zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 21.06.2022
Hlasování: 31 – 0 – 0
v 16:12 přišel MUDr. David
3a) Rozpočet města na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1 – Ing. arch. Rosa
Písemný materiál.
Ing. arch. Rosa zastupitele krátce seznámil s předkládaným rozpočtovým opatřením. Na straně
příjmů (zvýšený výtěžku z parkovacích automatů) a také na straně výdajů (navýšení prostředků na
opravu Kostelní stezky z důvodu špatného technického stavu, výsadba stromů, projektová dokumentace pro parkovací dům na sídlišti Zelená louka, dotace pro ZŠ Komenského, Trutnov, navýšení dotací v oblasti Sport a Ostatní).
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na položku Náklady na novou výsadbu stromu v rámci akce „Den Země“
(viz str. 4). Starosta města uvedl, že celkové náklady na výsadbu nových stromů pokryje z 80,00 %
poskytnutá dotace, jedná se o 30 ovocných stromů. Část financí je vyhrazena na péči o stromy.
Dále se dotazuje na „Finanční vypořádání dotací – vratka nevyčerpané dotace – Šablony II“ (viz
str. 9). Mgr. Rejl, vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, nemá s sebou potřebné
informace. Na tento dotaz reagoval Mgr. Paták, ředitel ZŠ kpt. Jaroše. Doplnil, že se jedná o vratku
dotace zpět do státního rozpočtu, které se škole nepodařilo vyčerpat (např. z důvodu pracovní neschopnosti pedagogů, projekt byl realizován v době COVID-19).
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Mgr. Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov, v návaznosti na předchozí diskusi dodal, že pokud škola
šablonu nerealizuje, je nutné finanční dotaci vrátit zpět.
Mgr. Adamec se dotazuje na položku Projektová dokumentace – navýšení částky na vybudování
parkovacího domu na Zelené louce (viz str. 4). Starosta města uvedl, že se jedná o přípravu na
získání dotace na vybudování parkovacího domu.
Ing. Andrle, Ph.D., reaguje na rozpravu o projektech Šablony II. Dotazuje se, jak velké procento
z poskytnuté dotace činí vratky uvedené v předkládaných rozpočtových změnách. Zajímá ho, jaká
opatření přijali ředitelé jednotlivých základních škol. Starosta města uvedl, že řízení projektu je
plně v kompetenci ředitelů škol. Přislíbil Ing. Andrlemu, Ph.D., zaslání písemné odpovědi na jeho
dotaz.
Ing. Fajfr se dotazuje na položku Regenerace MPZ – oprava objektů v MPZ (viz str. 4). Doslechl se
od několika občanů, že tento dotační program byl zrušen. Na dotaz reagoval Ing. Jelínek, vedoucí
Odboru rozvoje města, který uvedl, že dotace nebyla zrušena, pouze byl snížen objem finančních
prostředků. Dále Ing. Fajfr upozornil na špatný technický stav schodiště před budovou ZŠ kpt. Jaroše. Mgr. Hendrych uvedl, že se připravuje projektová dokumentace na úpravu okolí ZŠ kpt. Jaroše, díky kterému by mělo dojít k úpravě celého okolí školy vč. schodiště. Starosta města doplnil, že
nutnost opravy schodiště bude prověřena.
Ing. Luhan požaduje jednoduché vysvětlení pojmu přebytkový rozpočet -172 mil. Kč. Starosta města uvedl, že se jedná o rozpočet, který nekončí záporným číslem.
Ing. Javůrek se vrací k položce Výtěžek z parkovacích automatů (viz str. 1) a dotazuje se, zda se
také zvýšila obratovost vozidel. Starosta města uvedl, že tyto informace z vybraných částek není
možné podat. Navrhuje tento dotaz vyřešit v rámci osobní schůzky s Mgr. Svobodou, ředitelem
Městské policie Trutnov. Mgr. Adamec uvedl důvody pro zvýšení cen parkování. Snahou je umožnit soukromým investorům vybudování parkovacích domů.
Ing. Fajfr se dotazuje na položku na Revitalizaci sídliště Zelené louky: zajímá ho vítěz výběrového
řízení. Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, který uvedl, že zhotovitelem byla vybrána
PdEng. Dominika Potužáková, Kolince. Zakázku převedla paní Potužáková na svoji společnost
a požádala město o změnu objednávky v tomto smyslu.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: 22 – 0 – 9 (1)
v 16:36 odešel Mgr. Sobotka, v 16:39 se vrátil
3b) Pomoc Ukrajině – přehled čerpání peněžních prostředků vyčleněných z veřejných
zdrojů – Ing. arch. Rosa
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje, který odbor Městského úřadu Trutnov zabezpečuje rozdělování těchto
finančních prostředků. Starosta města uvedl, že rozhodnutí jsou řešena dle potřeby ve vedení
města. Mgr. Sobotka měl představu, že finanční prostředky by měly být použity např. při zlepšování ubytování běženců ve městě. Starosta města doplnil informace z minulého zasedání zastupitelstva města, kterého se Mgr. Sobotka nezúčastnil.
Mgr. Hendrych navázal na předchozí diskuzi. Doplnil, že finanční prostředky na pomoc Ukrajině
schválilo na svém minulém zasedání zastupitelstvo města.
Ing. Andrle, Ph.D., se dotazuje, proč město Trutnov přijalo pouze 0,70 % uprchlíků (údaje čerpal
z oficiálních statistik začátkem dubna t. r.). V porovnání s dalšími městy se mu toto číslo zdá příliš
nízké. Dotazuje se, jak probíhá integrace uprchlíků ve městě.
Mgr. Eichler uvedl, že systém rozdělování uprchlíků probíhá na krajské úrovni prostřednictvím
Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině zřízeného Královéhradeckým krajem (KACPU).
Město nemá nástroj, jak aktivně ovlivnit počet příchozích uprchlíků do Trutnova.
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Ing. Fajfr osobně navštívil komunitní centrum. Zde mu bylo řečeno, že město již nemá volné ubytovací kapacity pro uprchlíky. Dotazuje se, zda město jedná s poskytovateli ubytovacích služeb.
Starosta města doplnil, že volné ubytovací kapacity v majetku města byly nabídnuty přímo kraji,
který je postupně obsadil. V tuto chvíli nevnímá žádný přetlak při ubytování. Dále uvedl, že někteří
z ukrajinských běženců ubytování ve městě odmítli. Město zřídilo pro uprchlíky komunitní centrum
a dětskou skupinu, aby se matky dětí mohly zapojit do pracovního procesu. V současné době je ve
městě cca 200 běženců.
Ing. Fajfr uvedl příklad rozdělené rodiny, která se nakonec rozhodla z Trutnova odejít do jiného
města.
Mgr. Eichler znovu uvedl, že systém ubytování je centralizován na krajské úrovni. Dle jeho názoru
tento systém funguje velmi dobře. Domnívá se, že město dokáže dobře reagovat na mimořádné
situace. Procento přijatých uprchlíků také ovlivňuje množství ubytovacích kapacit, jako příklad
uvedl Špindlerův Mlýn, Náchod, kde je situace jiná než v Trutnově.
Ing. Andrle, Ph.D., podporuje názor Ing. Fajfra. Uvítal by větší aktivitu ze strany města.
MgA. Kasík navázal na předchozí diskusi. Situaci s běženci považuje osobně za velmi vážnou.
Mgr. Hendrych neví o žádném případě, kdy by byli utečenci z města vyhazováni. Do města přišlo
cca 200 běženců, kteří mají v Trutnově nějaké rodinné vazby, přátele a ti jim poskytli nebo zprostředkovali ubytování sami bez pomoci města.
Paní Vágner Dostálová nechápe, jak někdo může tvrdit, že se město o uprchlíky nestará. Podle
jejího názoru nemá dostatek informací. Nabízí osobní schůzku, kde je ochotna podrobně popsat
poskytovanou pomoc v této oblasti.
Mgr. Skokan považuje za nešťastné tvrzení o tom, jak probíhá pomoc uprchlíkům ve městě.
Ing. Fajfr upřesnil, že se na něj obrátili přátelé, kteří ubytování sami poskytují. Problém byl řešen
ve spolupráci s Mgr. Eichlerem. Nakonec ukrajinská rodina odešla do jiného města.
Mgr. Adamec navazuje na předchozí diskuse. Nastavený systém péče o ukrajinské běžence považuje za unikátní a funkční. Aktivity města hodnotí kladně. Považuje za vhodné diskutovat s občany
města, kteří se k přijímání uprchlíků nestaví příliš vstřícně.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
přehled o čerpání prostředků na pomoc Ukrajině.
Hlasování: 31– 0 – 0 (1)
v 16:51 odešel Mgr. Adamec, vrátil se v 16:52

4. Majetek města – Mgr. Eichler
POZEMKY
Mat. 4b1 – 5 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 788/41, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 788/41 (11,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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p. p. 1503/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1503/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní
cenu ve výši 450,00 Kč/m2 k zarovnání hranice pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 275/1, st. p. 8, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 275/1 (1 053,00 m2) a st. p. 8
(136,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023,
 stavební plat je stanoven za st. p. 8 (136,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH a za
p. p. 275/1 (1 053,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2023,
 prodej pozemků bude realizován do 60 dnů po doložení kolaudace stavby,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem, ve
výši 280,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nezkolaudování stavby do 31.12.2023, zaniká právo stavby s tím, že oprávněná nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, atd.) hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p.
(48,00 m2) a části p. p.
(63,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m 2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1798, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
usnesení ZM č. 2022-2/1 z důvodu na straně žadatelů.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1798 (nově dle GP 276-33/2022 p. p. 1798/4 o výměře 846,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši 301,00 Kč/m2 k rekreaci. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Hlasování: 23 – 0 – 0 (9)
Toto hlasování prohlášeno za zmatečné.
Nové hlasování o materiálu 4b1 – 5 bodů
p. p. 788/41, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 788/41 (11,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1503/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1503/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní
cenu ve výši 450,00 Kč/m2 k zarovnání hranice pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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p. p. 275/1, st. p. 8, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 275/1 (1 053,00 m2) a st. p. 8
(136,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023,
 stavební plat je stanoven za st. p. 8 (136,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH a za
p. p. 275/1 (1 053,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2023,
 prodej pozemků bude realizován do 60 dnů po doložení kolaudace stavby,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem, ve
výši 280,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nezkolaudování stavby do 31.12.2023, zaniká právo stavby s tím, že oprávněná nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, atd.) hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p.
(48,00 m2) a části p. p.
(63,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m 2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1798, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
usnesení ZM č. 2022-2/1 z důvodu na straně žadatelů.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1798 (nově dle GP 276-33/2022 p. p. 1798/4 o výměře 846,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši 301,00 Kč/m2 k rekreaci. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Hlasování: 28 – 0 – 0 (4)
Toto hlasování prohlášeno opět za zmatečné.
Další hlasování o materiálu 4b1 – 5 bodů
p. p. 788/41, k. ú. Studenec u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej p. p. 788/41 (11,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu ve
výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1503/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1503/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní
cenu ve výši 450,00 Kč/m2 k zarovnání hranice pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 275/1, st. p. 8, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 275/1 (1 053,00 m2) a st. p. 8
(136,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023,
 stavební plat je stanoven za st. p. 8 (136,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH a za
p. p. 275/1 (1 053,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
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stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2023,
prodej pozemků bude realizován do 60 dnů po doložení kolaudace stavby,
kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem, ve
výši 280,00 Kč/m2 + DPH,
v případě nezkolaudování stavby do 31.12.2023, zaniká právo stavby s tím, že oprávněná nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
zatížení práva stavby není povoleno,
veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, atd.) hradí kupující.

p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup p. p.
(48,00 m2) a části p. p.
(63,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m 2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 1798, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova ruší
usnesení ZM č. 2022-2/1 z důvodu na straně žadatelů.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 1798 (nově dle GP 276-33/2022 p. p. 1798/4 o výměře 846,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši 301,00 Kč/m2 k rekreaci. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Hlasování: 31 – 0 – 0 (1)
Mat. 4b2 – 6 bodů
Písemné materiály.
Zahájena rozprava.
Ing. Javůrek se dotazuje o bodu 1: proč došlo k zamítnutí prodeje pozemku a zda je možnost výstavby rodinného domu v souladu s územním plánem. V dané lokalitě by měl být vybudován přivaděč dálnice D11. Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler.
Dále se Ing. Javůrek dotazuje k bodu č. 6: obecně se zajímá o to, zda byla projednána strategie
města, jaký charakter budou mít místa pro ukládání odpadu. Ing. Eichler uvedl, že pozemky by
měly být v majetku jednotlivých subjektů.
Ing. Fajfr se dotazuje, zda se tato strategie týká i náměstí. Uvítal by umístění podzemních kontejnerů např. na náměstí Osvobození.
Mgr. Hendrych navázal na předchozí diskusi. Stání u panelových, bytových domů pro umísťování
komunálního odpadu jsou v majetku jednotlivých domů, stání na tříděný odpad jsou ve vlastnictví
města. Mgr. Adamec uvedl, že se jedná o aktuální stav, který se do budoucna může změnit
v souvislosti se zaváděním nového systému třídění odpadu.
Starosta města uvedl, že podzemní kontejnery jsou umístěny v současnosti pouze na Jiráskově
náměstí. Opakovaně jsou řešeny provozní nedostatky: špatné ukládání odpadů občany, v zimě
může dojít k zamrznutí kontejnerů. V mnoha částech města je problém také s dostupností techniky
pro vykládání kontejnerů.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 166/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 166/7 (354,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
p. p. 2155/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 2155/1 (cca 143,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

.

Stránka 7 z 23

p. p. 1780, p. p. 1969, k. ú. Libeč
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1780 (1 417,00 m2) a p. p. 1969 (32,00 m2) v k. ú. Libeč
.
p. p. 3067 a další, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 3067 (20,00 m2), p. p. 3068 (20,00 m2) a p. p. 3069 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
p. p. 1793/1, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej části p. p. 1793/1 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

p. p. 2148, k. ú. Horní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 2148 (19,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům Úpská 545, 546, 547
Trutnov.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4b3 – 3 body
Písemné materiály.
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály schvalovány jako celek.
p. p. 3091/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 3091/1 (122,00 m2, ostatní komunikace) v k. ú. Starý Rokytník z majetku
České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona
č. 503/2012 Sb.
p. p. 3761, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod p. p. 3761 (4 958,00 m2, ostatní komunikace) v k. ú. Starý Rokytník z majetku
České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona
č. 503/2012 Sb.
p. p. 21/45, k. ú. Dolní Staré Město
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
bezúplatný převod části p. p. 21/45 (cca 700,00 m2 ± 20,00 %, ostatní komunikace) v k. ú. Dolní
Staré Město z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4b4 – 6 bodů
Písemné materiály.
Mgr. Eichler informoval o stažení bodu č. 2 v tomto materiálu z důvodu stažení žádosti žadatelem.
Projednávány budou body 1, 3-5.
Mgr. Sobotka požaduje samostatné projednání bodu 6. Další požadavky nebyly.
v 17:05 odešel Ing. Andrle, Ph.D.
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Samostatné projednání a hlasování o bodu č. 6
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na možné vybudování naučné stezky nebo cyklostezky (viz důvodová
zpráva materiálu). Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler.
Mgr. Adamec by uvítal, aby žadatelé nejdříve jednali s Lesy České republiky, s. p. Do budoucna
lze z pohledu města uvažovat o nájmu pozemku, který je ve vlastnictví města.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
p. p. 1243/2 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
Zastupitelstvo města Trutnova neschvaluje
prodej p. p. 1243/2 (359,00 m2), st. p. 246/1 (277,00 m2), p. p. 1243/3 (2,00 m2), st. p. 230
(107,00 m2) a p. p. 1242/2 (54,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice spolku Klub osádky pěchotního srubu
T-S65 "U buku".
Hlasování o bodu č. 6: 29 – 0 – 1 (2)
v 17:07 se Ing. Andrle, Ph.D., vrátil
Samostatné projednání a hlasování o bodech č. 1, 3-5
Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena. Materiály hlasovány jako celek.
p. p. 349/26, k. ú. Oblanov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 349/26 (cca 18,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 550,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků
(zídka a schody). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 383/6, p. p. 383/1, k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 383/6 (cca 439,00 m2) a části p. p. 383/1 (cca 585,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m 2 k rozšíření
vlastních pozemků a k výstavbě garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p. 2745, p. p. 2190/5, k. ú. Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
prodej části p. p. 2745 (cca 40,00 m2) a část p. p. 2190/5 (cca 16,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Slévárenská 607, Trutnov, za kupní cenu ve výši 1.000,00 Kč/m 2 jako okapové chodníčky a k zastřešení vchodu do domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
p. p.
, p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
výkup části p. p.
(cca 84,00 m2) a části p. p.
(cca 187,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou od
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 100,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí město.
Hlasování o bodech č. 1, 3-5: 32 – 0 – 0
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mat. 4c1 – Lípová čp. 69 (odepsání pohledávek)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Sobotka se dotazuje na výši jistiny a na způsob určení úroku z prodlení. Mgr. Eichler navrhl,
aby písemná odpověď na tento dotaz byla zpracována do příštího zasedání zastupitelstva.
Další dotazy nebyly, rozprava ukončena.
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Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 167.505,50 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 01.04.2003,
 ve výši 375.027,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 12.07.2004,
 ve výši 373,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 12.07.2004,
 ve výši 1.222,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 14.02.2005,
 ve výši 694,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 18.12.2006, (příslušenství pohledávek z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za služby za byt č. 3.1 v ul. Lípová 69, Trutnov),
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Lípová 69, Trutnov, z důvodu splnění
oddlužení dlužnice a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu,
v němž dosud nebyly uspokojeny.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 167.505,50 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 01.04.2003,
 ve výši 375.027,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 12.07.2004,
 ve výši 373,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 12.07.2004,
 ve výši 1.222,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 14.02.2005,
 ve výši 694,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 18.12.2006, (příslušenství pohledávek z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za služby za byt č. 3.1 v ul. Lípová 69, Trutnov),
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Lípová 69, Trutnov, z důvodu splnění
oddlužení dlužnice a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu,
v němž dosud nebyly uspokojeny.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4c2 – Pampelišková čp. 504 (odepsání pohledávek)
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
zánik pohledávek:
 ve výši 285.658,14 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 12.10.1999,
 ve výši 271.788,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 16.05.2000,
 ve výši 47.835,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 10.05.2002,
 ve výši 6.210,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 17.10.2002, (příslušenství pohledávek vzniklých z titulu nezaplaceného nájemného za byt
v domě čp. 504, ulice Pampelišková v Trutnově za období od září 1997 do července 2001),
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Pampelišková čp. 504, Trutnov,
z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
odepsání pohledávek:
 ve výši 285.658,14 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 12.10.1999,
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ve výši 271.788,00 Kč poplatek z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 16.05.2000,
 ve výši 47.835,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 10.05.2002,
 ve výši 6.210,00 Kč úrok z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze
dne 17.10.2002 (příslušenství pohledávek vzniklých z titulu nezaplaceného nájemného za byt
v domě čp. 504, ulice Pampelišková v Trutnově za období od září 1997 do července 2001),
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Pampelišková čp. 504, Trutnov,
z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Hlasování: 32 – 0 – 0
NEBYTOVÉ PROSTORY
Mat. 4d1 – Nevyužití předkupního práva ke st. pozemkům pod garážemi v ul. Spodní v Trutnově
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
nevyužití předkupního práva zřízeného ve prospěch města Trutnova ke stavebním parcelám –
č. pozemků: 4926, 4928, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936 a 4937, v k. ú. Trutnov, obci
Trutnov.
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
vedoucí Odboru majetku města, aby jménem města odmítala předložené nabídky na využití předkupního práva k těmto nemovitostem.
Hlasování: 30 – 0 – 2
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
Mat. 4o1 – Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Mat. 4o2 – Darování žulového kvádru
Písemný materiál. Zahájena rozprava. Dotazy nebyly, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 uzavření darovací smlouvy s Českou republikou, s právem hospodaření pro Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje na darování žulového kvádru pro sokl pomníku včetně dopravy a montážních prací na pozemku parc. č. 2085/10 v k. ú. Trutnov v celkové hodnotě
39.204,00 Kč vč. DPH,
 uzavření darovací smlouvy s Českou republikou, s právem hospodaření pro Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, jejímž předmětem budou zahradní úpravy (darování 2 ks lip
a 18 ks keřů ptačí zob) včetně prací s výsadbou spojených v okolí pomníku na pozemku parc.
č. 2085/10 v k. ú. Trutnov v celkové hodnotě 70.821,30 Kč vč. DPH.
Hlasování: 32 – 0 – 0
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5. DOTACE – Ing. arch. Rosa
5a) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 215.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2022 (zejména
nájemné, vodné, stočné, energie, teplo apod.) a výdajů na obnovu vybavení herny v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Přátelé Starého Rokytníku, z. s., IČ 07813660,
Osiková 401, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s rekonstrukcí (opravou) stropu nad hlavní lodí kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé Starého Rokytníku, z. s., IČ 07813660, Osiková 401,
541 01 Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Československá obec legionářská, z. s.,
IČ 45247455, Sokolská 486/33, 120 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním programu slavnostního odhalení pamětní desky čs. legionářům v roce 2022 (zejména výdaje na přípravu a tisk doprovodné publikace, ražbu pamětního odznaku nebo mince, zajištění čestné stráže spolků
a klubů vojenské historie, stavební práce apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Československá obec legionářská, z. s., IČ 45247455, Sokolská 486/33, 120 00 Praha, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s propagací „Krkonošských cyklobusů“ v roce 2022 (zejména výdaje na marketingovou podporu provozu cyklobusů {reklama na autobusech, kampaň
v rádiu, online prostředí atd.}, označení zastávek jízdními řády {plechové tabule}, zahájení cyklodopravy v Krkonoších, nákup fotografií s cyklistickou tématikou apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, v předloženém vzoru.
Hlasování: 31 – 0 – 1
5b) Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Stachelberg, z. s.
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Mgr. Adamec se dotazuje, jak bude řešena dotace města v případě, pokud kraj dotaci spolku neposkytne. Na tento dotaz reagoval Mgr. Eichler. Investiční akce může být dle jeho názoru provedena na etapy.
Ing. Jaďuď se dotazuje, zda na akci byl zpracován projekt a na způsob jeho financování.
Mgr. Eichler uvedl, že spolek může stavební projektovou dokumentaci předložit k nahlédnutí. Byla
zpracována certifikovaným důlním projektantem.
Ing. Fajfr se dotazuje, kdo je vlastníkem pevnosti. Majitelem pevnosti je spolek Stachelberg, z. s.
Ing. Luhan se dotazuje, zda jsou plánovány další investiční akce. Na tento dotaz reagoval starosta
města, jedná se např. o připravované rozšíření návštěvnických tras. Mgr. Eichler uvedl, že spolek
hledá vícezdrojové financování.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500.000,00 Kč pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
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07.03.2022, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených se zabezpečením podzemních prostor
(chodby) tvrze Stachelberg v roce 2022 (zejména zpevnění ocelovou důlní výztuží – hajcmany,
betonovými pažnicemi apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov,
v předloženém znění.
Hlasování: 31 – 0 – 1
v 17:27 odešla paní Špetlová
5c) Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál
Zahájena rozprava.
Ing. Fajfr se dotazuje na aktuální sportovní postavení hokejového a fotbalového klubu. Mgr. Hendrych neví, jak na tento dotaz reagovat.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 127.800,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka – Babí v Trutnově v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 44.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s.,
IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 167.350,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022 a úhrada mzdových
výdajů (včetně DPP a DPČ) za období 01/2022-12/2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 70.400,00 Kč pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, a to na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022 a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 30. ročníku republikového závodu ve sportovním skalním lezení mládeže "Čertova stěna 2022",
 veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 593.436,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2022 a úhrada
mzdových výdajů (včetně DPP a DPČ) za období 01/2022-12/2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 17.150,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná
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úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2022 (zejména tělocvičny
Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, multifunkční hřiště v HSM, fotbalových hřišť v Bohuslavicích),
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 143.088,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného –
úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním sportovišť (fotbalový stadion) ve
správě MEBYS Trutnov s.r.o., v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 192.250,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2022
a úhrada mzdových výdajů (včetně DPP a DPČ) za období 01/2022-12/2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 17.150,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2022
(zejména sportovních zařízení v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škole,
Trutnov, V Domcích 488 a jiných zařízeních),
veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 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 roce 2022 – "MČR TeamGym 2022",
"Trutnovská bruslička X." a "Vlčka trails X., Vlčka KIDS 3" a částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním "Mistrovství Evropy GPC 2022" v silovém trojboji, dřepu, benchpressu
a mrtvém tahu v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 547.925,00 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 2022 a úhrada
mzdových výdajů (včetně DPP a DPČ) za období 01/2022-12/2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 42.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou reprezentantů sportovních oddílů –
Sportovní gymnastika/Team Gym, Powerlifting SPARTAK Trutnov (silový trojboj), HIGHLANDERS – Muaythai/MMA, na MČR, ME, MS či světové poháry roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 245.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného –
částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 51.696,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného –
úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním sportovišť ve správě MEBYS
Trutnov s.r.o., v roce 2021,
veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov,
dle předloženého vzoru,

Stránka 14 z 23



























poskytnutí dotace ve výši 220.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a provozem sportovního centra Sokolovna v roce 2022 (zejména výdaje na revize, opravy, údržbářské a úklidové služby, výdaje
na hygienu (covid) energie, materiál do údržby, vybavení šaten, skladů, společných prostor
apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 175.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v Trutnově v roce
2022 – "VC Trutnova a soutěž pro postižené děti", "Trutnovský triatlon", "Krkonošská 70"
"O pohár města Trutnova", "Mezinárodní vánoční turnaj dětí a mládeže v judu" a "Český pohár
v Alpských disciplínách",
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 1.499.580,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022
a úhrada mzdových výdajů (včetně DPP a DPČ) za období 01/2022-12/2022,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 96.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí na vrcholových plaveckých, atletických, kanoistických a lyžařských akcích v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 948.062,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v Trutnově
v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 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 mezinárodních soutěží ve sportovních tancích
"Czech Open Cup", "Trutnov Open" a "Krkonošský pohár" v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 50.800,00 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 2022 (zejména výdaje spojené s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění výuk, soustředění pro děti, juniory a mládež, přípravou na soutěže apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí tanečních párů na vrcholových domácích a mezinárodních soutěžích v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sálů pro sportovní tréninky
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v roce 2022 (zejména sály Vyšší odborné zdravotnické školy, Střední zdravotnické školy Trutnov a Obchodní akademie, Trutnov, a Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816),
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového hřiště a bezprostředně přilehlých ploch v roce 2022 (zejména výdaje na úpravu sekáním, vyvláčením, vertikutace, aplikace hnojiva, provedení postřiku, aerifikace, pískování, drobné opravy a údržba zázemí apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 8.700,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 35.200,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022 (zejména na pronájmy, úhradu
služeb, propagaci, tisk prop. materiálů, cestovné, ubytování, odměny rozhodčím, startovné,
ubytování, dopravné, poplatky pro závodní činnost, nákup sportovních pomůcek, zařízení,
údržba ploch sportovišť, vystoupení externích umělců, nákup cen, pořádáním táborů, soustředění, školení trenérů apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 18.571,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní
škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 134.300,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním celostátní akce MČR kategorie U10
v baseballu v roce 2022 (zejména výdaje na pronájmy hracích ploch a jejich technické zabezpečení) a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2022 (zejména výdaje na startovné, soustředění, materiální zabezpečení apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 4.500,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí sportovce
v reprezentačních výběrech a na jeho akcích a účastí v programu "Prospect Camp" v roce
2022,
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 145.225,50 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení
v halách základních škol v Trutnově a blízkém okolí v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na údržbu
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sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba fotbalového hřiště
a víceúčelového hřiště v roce 2022 (zejména sekání, pískování a další údržba travnatého hřiště, drobné opravy a údržba kabin apod.),
veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022
(zejména výdajů na dopravu na utkání, cestovné, praní dresů, sítě na branky apod.),
veřejnoprávní smlouvu Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Krátká 327, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace
na údržbu 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, plyn) v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 16.400,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce
2022 (zejména výdaje na míče, dresy, lajnovací barva, lékárna, startovné v soutěžích, odměny
rozhodčím, praní dresů, přestupy apod.),
veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 4.200,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště s umělou
trávou v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 67.300,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2022 a odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (zejména vánoční a velikonoční
turnaje, mezinárodní turnaj s oddílem z Berlína) v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 25.312,00 Kč pro TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu TJ Trutnov-Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
16.02.2022, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s provozem klubovny v lesoparku na Paradráze v Trutnově v roce 2022 (zejména výdaje na vodné, elektřinu, pojistné, fekální vůz, úklid
apod.), výdaje na mzdové náklady správce a výdaje spojené s pořízením vnitřního vybavení
v roce 2022,
veřejnoprávní smlouvu Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
11.02.2022, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou sportoviště "VLČKA BIKEPARK"
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v roce 2022 (zejména výdaje na inovaci, repase, opravy, rekultivaci, pronájem strojů, nákup
materiálu, pohonné hmoty do strojů, spojovací materiál, stavební materiál apod. a výdajů na
DPP a DPČ pro osoby zajišťující údržbu sportoviště),
veřejnoprávní smlouvu SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
poskytnutí dotace ve výši 401.301,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a údržbou areálu pálkových sportů
"Red Field" včetně nově vybudovaného zázemí v roce 2022 (zejména výdaje na údržbu hracích i ostatních ploch, spotřeba materiálu, el. energie, vody, nákup ochranných sítí, úklid budovy a areálu, likvidaci odpadu apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z. s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Hlasování: 29 – 0 – 2 (1)

5d) Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Písemný materiál.
Zahájena rozprava.
Ing. Luhan se dotazuje na důvody poskytnutí dotací pro společnost BOJIŠTĚ, s.r.o. Starosta města uvedl, že se jedná dotace na připravované kulturní akce v letošním roce. Ing. Luhan se domnívá, že v minulosti pro pořadatele festivalu nebyly poskytovány žádné dotace. Starosta města uvedl, že poskytnutí dotace není v rozporu s pravidly pro poskytování dotací.
Ing. Luhan požaduje samostatné hlasování o bodech, ve kterých jsou schvalovány dotace pro společnost BOJIŠTĚ, s.r.o. Na diskuzi navázal MgA. Kasík, předseda Kulturní komise. Považuje za
důležité, že je tento areál provozován.
Ing. Fajfr se dotazuje na poskytnutí návratné půjčky pro tuto společnost a zajímá ho čerpání. Starosta města upozornil, že toto není součástí předkládaného materiálu. Ing. Fajfr by uvítal, aby byly
poskytovány více dotace na rekonstrukci areálu a současně poníženy dotace na kulturní akce.
Starosta města uvedl, že se připravuje oprava hlediště. Skleník byl vyjmut z nájemní smlouvy,
vzhledem k tomu, že byl používán v rozporu s účelem, který byl zkolaudován. Je připravována
projektová dokumentace, jak celou situaci řešit. Upozornil, že je nutné také zvažovat finanční
stránku věci. Budou probíhat jednání s provozovatelem areálu o konkrétních krocích.
Ing. Luhan se dotazuje, jaký je placen společností nájem za areál PKS Bojiště. Starosta uvedl, že
toto není předmětem materiálu, nájemné je hrazeno a výše nájemného bude zodpovězena písemně.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Samostatné hlasování o výrocích 7-10
(poskytnutí dotací pro společnost BOJIŠTĚ, s.r.o.)
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 240.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku festivalu "Artu Kus
Festival 2022" (zejména výdaje na technickou produkci, honoráře vystupujícím, úhradu služeb,
ubytování, doprava, propagaci, publikační činnost apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 70.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených pořádáním "kreativní scény" – neziskové,
kreativní a vzdělávací části "Festivalu Artu Kus 2022" (zejména cestovní výdaje, materiál, zapůjčení techniky, spotřeba energií, administrativní činnost, ubytování, honoráře pro tvůrce
apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
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poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "letního a zimního kina na Bojišti" v roce 2022 (zejména výdaje na zapůjčení filmů včetně práv, poštovné, energie a odpady,
opravy promítacích strojů, propagace apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru,
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 75.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturních akcí – venkovních
koncertů v prostoru "Backstage" v roce 2022 (zejména výdaje na honoráře vystupujících, cestovní výdaje vystupujících, technická produkce, propagace apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Královédvorská 536, Trutnov,
v předloženém vzoru.
Hlasování o výrocích 7-10: 26 – 2 – 4

Samostatné hlasování o výrocích 1-6
(poskytnutí dotací pro další žadatele)
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška,
IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru v roce
2022 (zejména výdaje na cestovné, honoráře, výdaje na nákup notového a kancelářského materiálu, OSA, opravy nástrojů, poplatky bance apod.) vyjma výdajů na nákup hudebních nástrojů,
 veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152,
Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností tkalcovského muzea a prezentací tradičních řemesel Trutnovska v roce 2022 (zejména výdaje spojené s provozem, propagací
a marketingem muzea, materiálové výdaje pro dílny, tkalcovské potřeby, opravy a pořízení nových interaktivních prvků, cestovné, honoráře pro lektory apod.) v roce 2022,
 veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov,
v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 65.000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 12. ročníku tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2022" na
téma "UKRADENÝ ČAS" (zejména na propagaci, lektorné, výtvarný materiál apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, v předloženém
vzoru,
 poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou
mládež – "Přehlídka začínajících tanečníků Trutnov", "Mezinárodní den tance" "Trutnovská Taneční Akademie", "Vánoční přehlídka BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé
v roce 2022 (zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy, květiny, ubytování hostů, ceny, vybavení akce apod.),
 veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo
náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 400.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 15.03.2022, tj. – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
24. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2022" (zejména výdaje na cestovné, ubytování, technické zajištění, PR, překlady, promotion, srážková daň, internet, web, OSA, propagace,
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doprava, ozvučení, příprava knihy, nahrávky, ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů – srážková daň a výdajů na dohody pořadatelům, na zajištění
akcí, administrativa apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
v předloženém vzoru,
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 40.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním IX. ročníku mezinárodní
fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2022 (zejména výdaje na cestovné vítězům soutěže, tisk výstavy, katalogů, pozvánek a plakátů, ceny pro vítěze, dopravu, ubytování
porotcům, pořadatelům, soutěžícím, vítězům, promotion apod.),
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
v předloženém vzoru,
Hlasování o výrocích 1-6: 30 – 0 – 2
v 17:33 odešel Ing. Javůrek

6. Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2022 – Mgr. Hendrych
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje
rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2022 následovně:
Na akci celkové obnovy oken domu Horská 97 ve vlastnictví DOB Invest, a.s., bude přidělena dotace MK ČR ve výši 560.000,00 Kč a dotace z rozpočtu města ve výši 114.000,00 Kč. Pro obnovu
uliční fasády domu Palackého ul. 77 (akce MEBYS Trutnov s.r.o.) bude přidělena dotace MKČR ve
výši 250.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Trutnova pověřuje
vedoucího odboru rozvoje města zajištěním uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu města s DOB Invest,
a.s., dle předloženého návrhu.
Hlasování: 30 – 0 – 0 (2)
v 17:37 se Ing. Javůrek vrátil
7. Kulturní cena města Trutnova – Ing. arch. Rosa
Písemný materiál.
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Andrle, PhD., navrhuje udělení Kulturní ceny města Trutnova
.
Ing. Fajfr uvedl, že sdružení Žít v Trutnově navrhovalo na ocenění
.
Dále ještě navrhuje udělení Kulturní ceny města Trutnova
a
. Požaduje samostatné hlasování o každém navrženém kandidátovi zvlášť.
Mgr. Káňa nechce komentovat předložené návrhy. Považuje to za znevažování činnosti Kulturní
komise.
Ing. Andrle, Ph.D., doplnil, že Kulturní komise je poradním orgánem Rady města Trutnova a zastupitelstvu dává pouze doporučení.
Ing. Fajfr uvedl, že návrhy na ocenění těchto osob jsou dlouhodobě opomíjeny, i přesto, že tato
jména jsou v návrzích na udělení kulturní ceny uváděna opakovaně.
Ing. Luhan doplnil, že ho zarazilo hlasování komise.
MgA. Kasík, předseda Kulturní komise, reagoval na příspěvek Ing. Luhana a krátce pohovořil
o výběru kandidátů na Kulturní cenu města Trutnova. Navrhoval by jiný druh ocenění.

Stránka 20 z 23

Paní Vágner Dostálová se domnívá se, že udílení Kulturní ceny města Trutnova je znevažováno
a ztrácí tak na vážnosti.
Ing. Andrle, Ph.D., reaguje na předchozí diskuzi. Dle jeho názoru by mělo umění provokovat a proto by tedy měl být
oceněn.
Ing. Fajfr apeluje na zastupitele, aby zvážili možnost získání Kulturní ceny města Trutnova také pro
jím navrhované kandidáty.
Další dotazy ze strany zastupitelů nebyly. Do rozpravy se přihlásila fyzická osoba z řad přítomné
veřejnosti (splnění podmínek dle § 16 zákona o obcích nebylo u přihlášených fyzických osob z řad
veřejnosti zjišťováno a bylo hlasováno o udělení slova hostům).
Hlasování o udělení slova hostovi –
Hlasování: 17 – 3 – 11 (1)
Příspěvek
Poděkoval všem za nominaci své osoby na udělení Kulturní ceny města Trutnova. Chápe to jako
ocenění nejen jeho osoby, ale také jeho spolupracovníků. Nominace na udělení kulturní ceny se
zříká ve prospěch
. Velmi ocenil práci
nejen pro seniory (dle
jeho informací proběhlo 1 000 akcí). Uvítal by udělení ceny také s ohledem na jeho vysoký věk.
O jeho činnost se také zajímá organizace Paměť národa.
Do diskuse se dále přihlásil Mgr. Adamec, který navázal na předchozí příspěvek
.
již dvakrát získal za svoji činnost ocenění Rady města Trutnova. Domnívá se,
že za jeho aktivity ho může ocenit také zastupitelstvo města. Neustále však hledá jeho přínos pro
kulturní oblast. Zdůraznil, že se jedná o jeho osobní názor.
Ing. Andrle, Ph.D. a Ing. Fajfr v návaznosti na projev
berou svůj návrh na udělení
Kulturní ceny města Trutnova
zpět a navrhují udělení Kulturní ceny města Trutnova pouze
.
Udělení slovu dalšímu hostovi –
Hlasování: 19 – 0 – 13
Příspěvek
uvedl, že
vidí jako velice výjimečného člověka. Aktivně se účastnil všech
jednání Klubu seniorů. Udělení Kulturní ceny města Trutnova jeho osobě považuje za správné.
Udělení slovu dalšímu hostovi –
Hlasování: 17 – 1 – 12 (2)
Příspěvek
Uvedl, že dle jeho názoru si

udělení nějakého ocenění určitě zaslouží.

Hlasování o návrhu Ing. Fajfra – udělení Kulturní ceny města
Zastupitelstvo města Trutnova uděluje
Kulturní cenu města Trutnova

za dlouhodobý přínos a propagaci města.
Hlasování: 7 – 4 – 21 – návrh nebyl přijat

Předložený návrh na udělení Kulturní ceny města Trutnova
nezískal při hlasování potřebnou většinu – z pohledu čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova, byl prohlášen za zamítnutý.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení – udělení kulturní ceny evangelickému faráři
Zastupitelstvo města Trutnova uděluje
Kulturní cenu města Trutnova evangelickému faráři
Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran.

za dlouholeté pořádání
Hlasování: 30 – 0 – 2

8. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců – Mgr. Eichler
Písemný materiál.
Zahájena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozprava ukončena.
Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí
informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2021.
Hlasování: 32 – 0 – 0
v 18:04 odešel MUDr. David, vrátil se v 18:07

9. Různé
Dotazy zastupitelů
Mgr. Sobotka
Dotazuje se na chodník v ul. Mírová (viz diskuse na předchozích zasedáních zastupitelstva
a v návaznosti na jednání s Ing. Jelínkem). Zajímá ho, jaký je stav zpracování projektové dokumentace. Ing. Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, uvedl, že projektová dokumentace je nyní
projednávána v dotčených orgánech a jsou vedena jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou.
Ing. Javůrek
Vrátil se k jednání z předchozího zasedání zastupitelstva města (převody komunikací do vlastnictví
města). Poděkoval za obdržení informací od Ing. Bednářové, vedoucí Odboru majetku města.
I přesto se domnívá, že předložený materiál obsahuje určité věcné chyby (rozsah pozemků, kterých se převod bude týkat). Ing. Seidel, tajemník MěÚ, uvedl doplňující informace k připravované
smlouvě a dotčeným pozemkům. Starosta města navrhuje sjednat k tomuto tématu osobní schůzku. Termín schůzky bude dohodnut s tajemníkem MěÚ Trutnov.
Ing. Fajfr
Poděkoval Ing. Seidelovi, tajemníkovi MěÚ Trutnov, za odeslání písemné odpovědi k návrhům ke
změnám rozpočtu města. Poděkoval všem zastupitelům za hlasování o Kulturní ceně města Trutnova a uvedl, že výsledek je vizitka současného zastupitelstva města.
Mgr. Sobotka
Dotazuje se Mgr. Kotlovského, vedoucího Odboru výstavby, na technický stav kostela ve Starém
Rokytníku. Díky špatné statice nelze uvnitř provozovat kulturní akce. Dotazuje se na aktuální stav
v této věci. Starosta města doplnil, že dnes byla schválena dotace spolku Přátelé Starého Rokytníku, z. s., na provedení oprav stropu. Další finanční prostředky na opravy si bude muset spolek ještě zajistit. Stavební úřad obdržel podnět od bývalého člena spolku, na základě kterého zahájil šetření. Dle statického posudku je stavba v současné době nebezpečná.
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10. Závěr
Ing. arch. Rosa poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a věcné projednání
materiálů. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční mimořádně v úterý 21.06.2022.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:13.

Zapsala: Mgr. Petra Velebová

L. S.
Ing. arch. Michal Rosa v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

JUDr., PhDr. Ondráček Zdeněk, Ph.D.
ověřovatel

Martina Vágner Dostálová
ověřovatel
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