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SLOVO TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení klienti Městského úřadu Trutnov,
vážení občané a zájemci o činnost našeho úřadu,

práci úřadu za rok 2020, kterou rekapitulujeme v právě předkládané výroční zprávě, opět můžeme orámovat 
ziskem 2. místa v anketě „Přívětivý úřad“, pořádané Ministerstvem vnitra, v rámci Královéhradeckého kraje. 
Jsem rád, že i v době protiepidemických opatření se podařilo udržet standard služeb poskytovaných nejen 
Vám, občanům města, ale i dalším klientům z řad obyvatel správního obvodu obecního úřadu obce              
s rozšířenou působností. 

Rok 2020 nás všechny postavil před řadu úkolů, které jsme si ještě před několika měsíci nedovedli 
představit, a omezil navenek naši činnost v důsledku vládních opatření. Složité pro nás bylo zejména období 
první uzávěry v březnu a dubnu. Věřím, že se nám tyto úkoly podařilo úspěšně zvládnout. Po rozvolnění 
opatření došlo k dočasnému zahlcení některých přepážek a prodloužení lhůt pro vyřízení úkonů. Na druhou 
stranu, tato zkušenost nás připravila na podzimní měsíce, kdy došlo k dalšímu zpřísnění opatření proti šíření 
epidemie. Úřední hodiny byly znovu omezeny na 2x pět hodin v týdnu a zaměstnanci, jejichž pracovní náplň 
to umožňovala, pracovali z domova (tzv. „home office“). 

Díky zkušenostem a opatřením, která jsme zavedli v jarních měsících, jsme byli schopni i díky objedná-
vacímu systému na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, tak i na oddělení dopravně správních 
agend, v době nařízeného omezení úředních hodin obsloužit objednané klienty v téměř standardním 
rozsahu. I přes zavedená opatření na ochranu zaměstnanců došlo k dílčí eskalaci epidemické situace          
v měsíci říjnu 2020, kdy jsme byli nuceni dočasně uzavřít Odbor živnostenský a Odbor rozvoje města 
našeho úřadu.

Každá krize budiž ponaučením do budoucna a postupy a zkušenosti, které jsme si na podzim roku 2020 
odzkoušeli, jsme – aniž to kdokoliv z nás mohl tušit – využili v jarních měsících roku 2021. O tom však více  
ve výroční zprávě za rok 2021.

Rok 2020 znamenal i díky epidemii COVID-19 a opatřením na zmírnění šíření tohoto onemocnění posun        
v oblasti digitalizace. V některých agendách se podíl elektronické komunikace přiblížil hranici nebo dokonce 
přesáhl hranici 50 % všech podání. Epidemie měla i několik dalších pozitivních okamžiků – jak celospo-
lečenských, tak i interních. Přinesla poznání, odhalila rezervy, svým způsobem i charaktery a schopnosti 
zaměstnanců. V dobrém i špatném.

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval zaměstnancům našeho úřadu za práci, zejména pak těm, kteří 
v nejsložitějších chvílích pomohli, zůstali déle, zastoupili nemocné či nepřítomné kolegy a ochotně nabídli 
svoji pomoc.

Ing. Jan Seidel
tajemník MěÚ Trutnov
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SPRÁVNÍ OBVODY

 2018 2019 2020

Počet obyvatel města 1)30.976 1)30.861 1)29.778

2Počet km  vlastního území obce 103,3 103,3 103,3

Počet obcí
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

13 13 13

Počet obyvatel
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

1)40.828 1)40.932 1)39.551

Počet obcí
správního obvodu obce s rozšířenou působností

31 31 31

Počet matričních úřadů
v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností

10 10 10

Počet obyvatel
správního obvodu obce s rozšířenou působností

1)64.634 1)64.545 1)64.140

2Počet km
správního obvodu obce s rozšířenou působností

595,5 595,5 595,5

Počet obcí správního obvodu
obce s obecným stavebním úřadem

11 11 9

Počet obyvatel správního obvodu
obce s obecným stavebním úřadem

1)39.419 1)39.323 1)38.936

Počet stavebních úřadů v obcích
správního obvodu obce s rozšířenou působností

8 8 8

Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu 204 207 206

Údaje k 31.12.2020

1) Včetně cizinců

3Výroční zpráva za rok 2020



Organizace a řízení města Trutnova jako obce s rozšířenou působností

Územní obvod města
Správní obvod města Trutnova je vymezen územím města s jeho částmi Adamov, Babí, Bohuslavice, 
Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, 
Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, 
Volanov, Voletiny.

Pověřený obecní úřad
Správní obvod města Trutnova jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Dolní 
Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, 
Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice.

Trutnov - administrativní mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností

Obec s rozšířenou působností
Správní obvod města Trutnova jako obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí Batňovice, 
Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské 
Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, 
Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, 
Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.
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BUDOVY

Nová radnice, Slovanské náměstí 165
V budově sídlí starosta města, místostarostové a 195 zaměstnanců města Trutnova zařazených                
do městského úřadu. Zaměstnanci mají k dispozici 105 kanceláří, 7 zasedacích místností, 45 skladů            
a technických místností, 13 příručních registratur, garáž pro 12 osobních automobilů, garáž pro vozidlo Ford 
Transit, 1 spisovnu a 1 galerii. Budova je využívána i městskou policií.

Stará radnice, Krakonošovo náměstí 72
Budova slouží kulturním a společenským potřebám města, využívá ji Klub vojenské historie, sídlí zde 
Turistické informační centrum, ve vestibulu se konají výstavy.

Koncertní síň Bohuslava Martinů, Úpická 520
Budova slouží kulturním a společenským potřebám města, využívá ji Církev českobratrská evangelická       
a Československá církev husitská.

AUTOSTYL, Horská 932
Město Trutnov má v budově společnosti STK Trutnov, s. r. o., pronajaté kanceláře, ve kterých 11 úředníků 
městského úřadu vykonává dopravně-správní agendy.

ORGANIZACE MĚSTA

Město Trutnov zřídilo pro činnosti ve své působnosti, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 
samostatnou právní subjektivitu, celkem 20 příspěvkových organizací. Těmto organizacím je z rozpočtu 
města přidělován příspěvek na provoz a investiční dotace. Většina těchto organizací je financována z více 
zdrojů – tj. jsou jim přidělovány dotace i z jiných rozpočtů a ministerstev. Jedná se především o dotace 
MŠMT u školských organizací, MPSV u organizací sociálních služeb a MK a Královéhradeckého kraje         
u kulturních organizací.

Kultura
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Galerie města Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Turistické informační centrum Trutnov

Sociální služby
Městské jesle Trutnov
Domov pro seniory Trutnov
Pečovatelská služba Trutnov

 Stacionář mezi mosty Trutnov
Most k životu Trutnov

Školství
Mateřská škola, Trutnov
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Středisko volného času, Trutnov

 Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Základní škola, Trutnov, Komenského 399

 Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
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http://www.mktrutnov.cz
http://uffo.cz/
https://www.gamt.cz/Galerie-mesta-Trutnova.html
http://www.muzeumtrutnov.cz/
https://ictrutnov.cz/cz/
http://www.jesle-trutnov.cz/
http://www.jesle-trutnov.cz/
http://www.domovtrutnov.cz/
http://www.pecsluzba-tu.cz/
https://www.stacionartrutnov.cz/
http://www.mostkzivotu.cz/
https://www.mstrutnov.cz/
http://www.zustrutnov.cz/
https://www.svctrutnov.cz/
https://zsvoletiny.cz/
https://www.zsvdomcich.cz/
https://www.zskomtu.cz/
http://www.zskptjarose.cz/
https://www.zsnachtu.cz/
https://www.4zsrf.cz/
https://www.zsmltu.cz/


Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2020

skutečnost k 31.12.2020 v tis. Kč

 Organizace

Dotace z rozpočtu města Trutnova
Dotace  
z jiných 
zdrojů 
celkem

Dotace a 
příspěvky 
celkemProvozní 

příspěvky 
celkem

Investiční 
dotace

Dotace a 
příspěvky 

z RM 

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 7.080 0 7.080 1.893 8.973

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 31.720 10.244 41.964 4.215 46.179

Galerie města Trutnova 3.381 200 3.581 4 3.584

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 3.792 0 3.792 3.503 7.295

Turistické informační centrum Trutnov 2.178 45 2.223 162 2.384

Kultura celkem 48.151 10.489 58.640 9.777 68.417

Městské jesle Trutnov 6.626 0 6.626 0 6.626

Domov pro seniory Trutnov 14.170 927 15.097 17.086 32.183

Pečovatelská služba Trutnov 7.820 0 7.820 9.104 16.924

Stacionář mezi mosty Trutnov 9.320 0 9.320 2.403 11.723

Most k životu Trutnov 3.070 160 3.230 3.501 6.731

Sociální služby celkem 41.006 1.087 42.093 32.094 74.187

Mateřská škola, Trutnov 13.504 2.375 15.878 68.584 84.462

Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 1.458 0 1.458 20.352 21.810

Středisko volného času, Trutnov 10.950 0 10.950 5.694 16.644

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 1.756 50 1.806 18.142 19.948

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 6.599 2.818 9.417 35.612 45.029

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 11.573 838 12.411 57.520 69.931

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 7.109 100 7.209 45.811 53.020

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 8.035 3.752 11.787 23.481 35.268

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 12.962 0 12.962 29.680 42.642

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 9.540 450 9.991 41.855 51.846

Školství celkem 83.486 10.383 93.869 346.731 440.599

Příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím celkem 172.643 21.959 194.602 385.118 583.203

 Oblast financování

Dotace a příspěvky z rozpočtu 
města Dotace  

z jiných 
zdrojů 
celkem

Dotace a 
příspěvky 
celkemProvozní 

příspěvky 
celkem

Investiční 
dotace

Rozpočet 
města 
celkem

Kultura celkem 48.151 10.489 58.640 9.777 68.417

Sociální služby celkem 41.006 1.087 42.093 32.094 74.187

Školství celkem 83.486 10.383 93.869 346.731 440.599

Příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím celkem 172.643 21.959 194.602 388.602 583.203
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ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

V roce 2020 útvar interního auditu a kontroly zajišťoval v plném rozsahu činnosti uvedené v § 28 - § 31 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon              
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů. Zaměření činnosti 
útvaru interního auditu a kontroly vycházelo z operativních požadavků na ověření činnosti vnitřního 
kontrolního systému a ročního plánu, který byl schválen starostou města.
V roce 2020 bylo provedeno 6 auditů a 19 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a příjemců 
dotace poskytnuté městem. 

6 auditů:
ź Vnitřní kontrolní systém
ź GDPR
ź Provozování psího hotelu
ź Registr smluv
ź Pronájem bytů a nebytových prostorů
ź Plnění auditních opatření

10 kontrol u příspěvkových organizací:
Základní umělecká škola Trutnovź
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný časź
Muzeum Podkrkonoší v Trutnověź
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská18ź
Základní škola, Trutnov, Komenského 399ź
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1ź
Turistické informační centrum Trutnovź
Domov pro seniory Trutnovź
Pečovatelská služba Trutnovź
Stacionář mezi mosty Trutnovź

9 veřejnosprávních kontrol
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.ź
MEBYS Trutnov s. r. o.ź
Most k životu o. p. s. v likvidaciź
FK Sokol Volanov, z. s.ź
SKBU Trutnov, z. s.ź
Olfin Car Ski team z. s.ź
Martin Matyskaź
Tkalcovské muzeum z. s.ź
1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z. s.ź

Zjištění a doporučení z provedených interních auditů byla vždy projednána s příslušnými vedoucími 
zaměstnanci auditovaných odborů a s vedením města. Na základě doporučení útvaru interního auditu            
a kontroly k odstranění zjištěných nedostatků byla vedoucími pracovníky auditovaných odborů přijata 
odpovídající opatření k jejich odstranění. Návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků vč. termínů 
u provedených veřejnosprávních kontrol byly vždy projednány s příslušným statutárním orgánem 
příspěvkové organizace nebo příjemce dotace poskytnuté městem. 
V roce 2020 nedošlo k závažným zjištěním ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole     
ve veřejné správě, o kterých by bylo třeba informovat Ministerstvo financí ČR.
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TAJEMNÍK MěÚ

Funkce tajemníka MěÚ je zřízena podle ust. § 110 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném 
znění. Tajemník Městského úřadu Trutnov je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné 
působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník obecního úřadu:
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo 
zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,

33)  
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního 
úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům 
obce zařazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, 
nevydává-li je rada obce.

Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem 
poradním.

Od 01.09.2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů č. 14/2017 Sb. Evidenčním orgánem je 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, které spravuje Centrální registr oznámení (dále jen CRO). Příslušní veřejní 
funkcionáři činí všechna oznámení elektronicky do CRO. Městský úřad Trutnov v rámci přenesené 
působnosti elektronicky zapisuje do CRO zahájení nebo skončení výkonu funkce a generuje veřejným 
funkcionářům přístupové údaje do CRO. Dále Městský úřad Trutnov informuje veřejné funkcionáře o tom, že 
o nich byly do CRO zapsány údaje dle zákona o střetu zájmů, a o datu, do kdy je veřejný funkcionář povinen 
podat své oznámení.
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ODBOR FINANČNÍ

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
oddělení účtárny a rozpočtuź
oddělení daní a poplatkůź

13

Oddělení účtárny a rozpočtu

Oddělení všeobecně zajišťuje vedení účetnictví a sestavuje účetní výkazy za město Trutnov. Součástí 
oddělení účtárny a rozpočtu je i pokladna. 
Město Trutnov zpracovává analytický přehled, jehož cílem je monitorování a řízení veřejných financí dle 
požadavků vyplývajících z evropských nařízení. Město Trutnov je plátcem DPH.

Rozpočet
Návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2020 zpracovaný Odborem finančním schválilo zastupitelstvo města 
na svém 5. zasedání dne 10.12.2019. V průběhu roku došlo celkem k 6 úpravám tohoto schváleného 
rozpočtu. Poslední změny, týkající se došlých transferů, byly provedené k 31.12.2020 a zastupitelstvo 
města je schválilo na svém zasedání dne 01.03.2021.

 
Schválený 
rozpočet

Rozpočtová 
opatření 

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31.12.2020

Daňové příjmy 531.292 -57.784 473.508 517.798

Nedaňové příjmy 102.112 13.757 115.869 117.532

Kapitálové příjmy 7.170 0 7.170 2.411

Přijaté transfery 55.191 142.307 197.498 199.313

Příjmy celkem 695.765 98.280 794.045 837.054

Běžné výdaje 620.094 103.180 723.274 657.577

Kapitálové výdaje 194.571 56.446 251.017 193.425

Výdaje celkem 814.665 159.626 974.291 851.002

Saldo: Příjmy - výdaje -118.900 -61.346 -180.246 -13.948

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0

Splátky úvěrů a půjček -35.000 0 -35.000 -35.000

Změna stavu KP na BÚ 153.900 61.346 215.246 48.948

Financování celkem 118.900 61.346 180.246 13.948

Informace o plnění rozpočtu

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Výroční zpráva za rok 2020
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Daňové příjmy 517.798 62 %

Nedaňové příjmy 117.532 14 %

Kapitálové příjmy 2.411 0,3 %

Přijaté transfery 199.313 23,7 %

837.054 100 %

Podíly jednotlivých příjmů

Běžné výdaje 657.577 77 %

Kapitálové výdaje 193.425 23 %

851.002 100 %

Podíly výdajů

Výroční zpráva za rok 2020



Závěrečný účet
Odbor finanční průběžně zpracovává údaje o hospodaření města na základě podkladů poskytnutých 
jednotlivými odbory městského úřadu a souhrnně je zahrnuje do návrhu závěrečného účtu, který projedná 
zastupitelstvo města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města do 30.06. následujícího 
roku. Aby se mohla veřejnost s výsledkem seznámit, musí se návrh po dobu nejméně 15 dnů přede dnem 
jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu města zveřejnit nejen na úřední desce, ale i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách města).
 
Finanční řízení příspěvkových organizací
Tato agenda zahrnuje zpracování návrhu rozpočtů ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny městem Trutnovem. V roce 2020 jich bylo celkem 20. V návaznosti na požadavky na rozpočet města 
se průběžně sleduje a vyhodnocuje jejich hospodaření. Po skončení roku je v rámci závěrečného účtu 
města provedeno celkové zhodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací.
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Oddělení daní a poplatků

Největší objem, co do počtu poplatníků i do výše celkového ročního předpisu, představuje poplatek              
za komunální odpad. Aby byl zajištěn jeho co nejlepší výběr, pracovnice oddělení průběžně sledují               
a vyhodnocují platební morálku poplatníků. Pokud je to možné, tak po upozornění na nedoplatky aktivně 
přistupují k vymáhání pomocí všech zákonných prostředků včetně přihlášek k exekucím a do insolvenčních 
řízení.

 2018 2019 2020

Počet evidovaných poplatníků 33.794 33.325 32.535

Celkový předpis v Kč 13.128.760 13.143.882 12.585.515

Uhrazeno v Kč 12.981.273 13.015.851 12.424.956

Počet poplatníků vykazujících nedoplatek 1.540 1.543 1.450

Počet vydaných exekučních příkazů pro zajištění nedoplatků 234 167 142

Počet uhrazených exekucí 92 73 57

Vybrané příjmy k 31.12.2020 za místní poplatek (MP) za komunální odpad

Druhým nejobsáhlejším místním poplatkem je poplatek ze psů. K 31.12.2020 bylo od poplatku z 2.750 
držitelů psů osvobozeno 226 držitelů. 

 2018 2019 2020

Počet držitelů psů 2.620 2.840 2.750

Celkový předpis v Kč 932.751 1.087.810 1.053.340

Uhrazeno v Kč 1.034.948 856.915 1.027.200

Počet poplatníků vykazujících nedoplatek 95 116 138

Počet vydaných exekučních příkazů pro zajištění nedoplatků 24 32 19

Vybrané příjmy k 31.12.2020 za místní poplatek ze psů

Oddělením daní a poplatků je také zajišťována agenda provozu herního prostoru a hazardní hry. V průběhu 
roku 2020 bylo vydáno 8 rozhodnutí, kterými se vydávalo, měnilo či rušilo povolení k umístění herního 
prostoru.

Výroční zpráva za rok 2020



Provozovatelé hazardní hry odvádějí prostřednictvím specializovaných finančních úřadů zákonem přesně 
vymezený odvod za jejich provozování, který je následně městům a obcím poukázán. Oddělení daní           
a poplatků o takto poukázaných finančních prostředcích vede evidenci. V průběhu roku 2020 byly na účet 
města Trutnova připsány finanční prostředky ve výši 16.333.890 Kč. Za podání žádosti o povolení k umístění 
herního prostoru hradí provozovatelé správní poplatek 4.000 Kč. Přijetí žádosti o změnu povolení k umístění 
herního prostoru je zatíženo správním poplatkem 2.500 Kč. Veškeré takto získané finanční prostředky byly 
použity ve prospěch sportovních organizací a oddílů, dále pro zájmové a kulturní aktivity občanů města        
a dalších organizací se širokým spektrem činnosti.

Odboru finančnímu rovněž přísluší evidence žádostí o poskytnutí dotace na kulturní, sportovní, sociální        
i ostatní činnost jednotlivým právnickým či fyzickým osobám ve smyslu „Zásad o poskytování a čerpání 
dotací z rozpočtu města Trutnova“. Na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města vypracovává 
smlouvy o poskytnutí těchto dotací a následně kontroluje jejich využití. V roce 2020 bylo poskytnuto 171 
dotací v celkové výši 22.763.915,46 Kč, zkontrolováno bylo 200 dotací poskytnutých v roce 2019. Zároveň 
bylo provedeno 10 záznamů do registru podpor de minimis.

V rámci dělené správy vymáhá oddělení i pokuty uložené jinými odbory MěÚ a Městskou policií Trutnov.       
V roce 2020 bylo předepsáno 2.354 pokut ve výši 6.969.663 Kč a uhrazeno bylo 4.647.988 Kč. Kromě  
těchto pokut bylo vybráno ještě 8.967.150 Kč na pokutách za překročení rychlosti prostřednictvím 
úsekového radaru v Mladých Bukách. Pro zajištění všech úhrad bylo vydáno celkem 592 exekučních 
příkazů. Exekutorské firmě bylo předáno k vymáhání 93 dlužníků s celkovým počtem 301 pokut.
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Název 2018 2019 2020

MP za rekreační pobyt 194.206 377.260 308.000

MP za zábor veřejného prostranství 289.426 262.560 154.940

MP ze vstupného (k 01.01.2018 zrušen) 0 0 0

MP z ubytovací kapacity 288.650 309.397 158.388

MP za provozovaný VHP 0 0 0

Příjmy z provozu VHP (hazardní hry) 28.656.955 23.660.449 19.275.380

Správní poplatek VHP  120.500 31.000 35.000

Blokové pokuty uhrazené na místě  - městská policie 1.534.950 1.307.300 992.750

Blokové pokuty uhrazené na místě - ostatní 379.200 319.100 177.600

Ostatní vybrané příjmy k 31.12.2020

Částky jsou uvedeny v Kč

Výroční zpráva za rok 2020
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ODBOR KANCELÁŘ MěÚ

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
oddělení sekretariátu vedeníź
oddělení komunikaceź
oddělení informační recepceź
oddělení informatiky a projektového řízeníź
oddělení personální a mzdovéź
oddělení správy budovź
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Oddělení sekretariátu vedení

Oddělení vyřizuje korespondenci starosty, místostarostů, tajemníka MěÚ, připravuje podklady pro jednání 
zastupitelstva města, rady města a porady vedení, zpracovává a kontroluje přijatá usnesení. Připravuje, 
archivuje a vyhledává materiály související s činností zastupitelstva města a rady města včetně usnesení, 
zápisů z jednání a kontrol plnění usnesení. Dále také zajišťuje evidenci výborů zastupitelstva a komisí rady  
a vede evidenci členů rady a zastupitelstva města včetně jejich účasti na jednotlivých jednáních.

Zajišťuje metodické řízení činnosti archivace a vlastní archivace MěÚ, aktualizuje úřední desku MěÚ           
a informační desky v 15 částech města.

2018 2019 2020

*)Zveřejněno dokumentů na úřední desce 986 943 933

Zaevidované smlouvy 103 76 89

Zaevidované objednávky 567 612 428

*) Včetně povinně zveřejňovaných dokumentů jiných orgánů veřejné správy, např. finančních úřadů, celních úřadů, exekutorských
úřadů a soudů.

Měsíc Porada vedení Rada města Zastupitelstvo města

Leden 06., 21. 13., 27.

Únor 03., 17. 10., 24.

Březen 02., 16., 30. 09., 23. 02.

Duben 14., 27. 06., 20.

Květen 11., 25. 04., 18. 11.

Červen 08., 22. 01., 15., 29. 23.

Červenec 20. 27.

Srpen 24. 31.

Září 07., 21. 14., 29. 21.

Říjen 05., 19. 12., 23.

V roce 2020 oddělení organizačně zabezpečilo jednání orgánů samosprávy

Výroční zpráva za rok 2020
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Měsíc Porada vedení Rada města Zastupitelstvo města

Listopad 03., 16. 09., 23.

Prosinec 08. 07., 15. 07.

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Počet schůzí 21 22 22 23 25 23 6 5 5

Počet usnesení 365 359 252 1.295 1.371 1.228 207 218 175

Počet tiskových stran 785 723 693 3.582 3.749 3.921 755 826 843

Pro jednání porady vedení a rady města jsou materiály předkládány k projednání v elektronické podobě. 
Zastupitelé dostávají materiály v písemné formě nebo mají k dispozici také jejich elektronickou verzi. V říjnu 
2015 byl oficiálně spuštěn „Dokumentový portál města Trutnova“, na kterém jsou v elektronické formě          
k dispozici materiály z jednání orgánů města (např. podklady pro jednání, usnesení, zápisy, vč. archivů). 
Materiály se archivují v písemné i elektronické formě.
Zaměstnanci oddělení zajišťují celou řadu akcí pořádaných vedením města. Připravují pozvánky, podílí se 
na přípravě a průběhu jednotlivých jednání, zajišťují zápisy z těchto jednání, vyhotovují usnesení, provádí 
kontrolu plnění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.
Oddělení zajišťuje i chod všech jednotlivých spisoven MěÚ, podatelny a archivu MěÚ, vede evidenci smluv   
a objednávek, používání městských symbolů.
Ve spolupráci s Odborem finančním také oddělení připravuje návrh rozpočtu ve 3 organizačních jednotkách 
(městský úřad – provoz, kultura a jednotka sboru dobrovolných hasičů) včetně zpracování došlých                
a odeslaných faktur a provádění jejich likvidace.

Podatelna
V oblasti spisové služby a archivnictví vykonává oddělení řadu úkonů, které se řídí zejména zákony             
a prováděcími vyhláškami resortu Ministerstva vnitra ČR. Oddělení se ve výkonu spisové služby zabývá 
zejména činností spojenou s příjmem, tříděním, evidencí, označováním, oběhem, vyřizováním a odesíláním 
dokumentů vlastních i cizích, písemných i elektronických, které jsou vedeny v elektronickém systému 
spisové služby.

2018 2019 2020

Elektronické datové zprávy přijaté 21.533 21.890 22.603

Elektronické datové zprávy odeslané 27.200 28.740 30.130

Písemnosti přijaté 16.900 17.220 17.340

Písemnosti odeslané 39.000 40.800 43.650

Poštovné 1.600.000 Kč 1.200.000 Kč 2.050.000 Kč

Úspora v rámci pravidelné osobní roznášky 46.200 Kč 42.300 Kč 28.100 Kč

Zpracování písemností a elektronických zásilek 

Celkový počet odeslané pošty je neúplné číslo, vzhledem k tomu, že pošta, u které se nevyžaduje potvrzení 
o doručení, se neeviduje v informačním systému městského úřadu. Např. Odbor finanční zasílá složenky    
za komunální odpad, Odbor majetku za nájem pozemků, což představuje ročně cca 9.000 ks obálek.

Archiv
Oddělení zajišťuje archivaci dokumentů včetně projektové dokumentace, dokumentace ke stavbám          
na území obcí, které náleží do působnosti našeho stavebního úřadu, a poskytování informací včetně 
nahlížení do dokumentace oprávněným osobám. Spravuje archiv územně plánovací dokumentace             
a na základě pověření krajského úřadu vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za obec             
s rozšířenou působností Trutnov.

Výroční zpráva za rok 2020



2018 2019 2020

Po schválení Státním okresním archivem Trutnov bylo vyřazeno 78 bm 96 bm 86,5 bm

Převzato do spisoven úřadu z jednotlivých útvarů MěÚ 83 bm 88 bm 86 bm

Vyhledání pro zaměstnance úřadu v rámci výpůjční služby 490 485 510
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Autoprovoz
Oddělení zajišťuje provoz a údržbu vozového parku MěÚ, evidenci autoprovozu a školení řidičů.

Vozidlo

2018 2019 2020

Ujeté km

Škoda Superb – 6H6 6007 20.933 19.134 16.884

Škoda Octavia – 6H6 6006 12.693 13.939 10.167

Škoda Fabia Combi – 6H3 0999 9.366 9.910 5.970

Škoda Fabia Combi – 5H8 3193 8.540 9.849 4.384

Škoda Fabia – 6H5 8080 23.244 16.798 7.146

Škoda Fabia – 5H83194 9.639 10.024 1.311

Škoda Fabia – 7H2 6466 10.747 12.500 15.711

Škoda Fabia – 6H9 8688 8.840 11.952 6.709

Škoda Yetti – 7H5 3800 7.238

Škoda Yetti – 6H3 0943 21.945 22.941 11.335

Ford Transit – 4H7 2420 9.184 6.483 3.760

Vozidla sboru dobrovolných hasičů města

CAS 16 MAN 845 1.207 650

Iveco 35 C 12 2.680 1.460 1.420

Vozidla ve správě městského úřadu 

Na základě článku 6 odst. 2 organizačního opatření č. 7/2017, postup při přijímání a vyřizování stížností, 
oznámení, podnětů a petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům, je Odboru Kanceláře MěÚ 
dále svěřena evidence stížností a petic.

Petice
V roce 2020 byly k Městskému úřadu Trutnov podány 2 petice.

Petice č. 1 
V petici č. 1 požadovali petenti zachování stávajícího dopravního řešení v ulici Potoční. Již před stanovením 
předmětné dopravní úpravy probíhala intenzivní diskuze a hledání optimálního řešení, které by umožnilo 
průjezdnost lokality a zároveň došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Takové řešení nebylo nalezeno a jediné řešení, které bylo i z pohledu Policie ČR akceptovatelné, bylo 
opatření ve formě provedení aktuální úpravy. Aktuálně probíhá hledání řešení, které by umožnilo zpřístupnit  

Petice, stížnosti, oznámení, podněty

Výroční zpráva za rok 2020



Stížnosti dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen „správní řád“)

2018 2019 2020

Důvodné 0 0 3

Částečně důvodné 2 3 1

Nedůvodné 14 16 6

Předáno kanceláři ombudsmana 0 0 0

Nevyřízeno 0 3 2

Podněty (mimo stížnosti dle ust. § 175 správního řádu)

Vyřízeno dle organizačního opatření č. 7/2018 1)7 13 10

Postoupeno pro nepříslušnost 5 4 0

Nevyřízeno 0 0 4

Podání zpracovaná dle organizačního opatření č. 7/2017

1) Jeden podnět byl částečně vyřízen MěÚ Trutnov a část podnětu byla postoupena věcně příslušnému orgánu (ÚOOÚ).

Krizové řízení

krizové řízení, integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva,ź
obranu,ź
hospodářská opatření pro krizové stavy,ź
ochranu před povodněmi,ź
ochranu utajovaných informací,ź
požární ochranu, jednotku sboru dobrovolných hasičů.ź

Dobrovolní hasiči
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Trutnova - Horní Staré Město disponuje cisternovou 
automobilovou stříkačkou CAS 16 a dopravním automobilem DA 8 včetně přívěsu. V jednotce bylo zařazeno 
16 členů s řádnou dohodou o členství s městem Trutnovem a všichni členové se v loňském roce zúčastnili 
nezbytného školení a lékařských prohlídek. Plánovaná odborná školení byla kvůli pandemii COVID-19 
Hasičským záchranným sborem ČR zrušena.

21

Krizové řízení zahrnuje:

vlakovou zastávku z ulic Ve vilkách a Potoční, a přitom zachovat stávající dopravní řešení. Toto řešení        
by mělo spočívat v posunutí zábran do prostoru pod křižovatkou s ulicí Za Vápenkou.

Petice č. 2
Město Trutnov má zájem na obnově provozu porodnice v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., vedení města 
aktivně komunikuje s ředitelem nemocnice a s krajským radním odpovědným za oblast zdravotnictví. Město 
Trutnov poskytuje byty ve svém vlastnictví, založilo fond na podporu a získání nového personálu atd. 
Podstatné je, že město Trutnov nemá v této věci aktivní personální pravomoc, jelikož zřizovatelem 
nemocnice je Královéhradecký kraj a akcionářem Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s.        
Z tohoto důvodu byla petice postoupena zřizovateli zdravotnického zařízení v souladu s ust. § 5 odst. 2 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.

Stížnosti, oznámení, podněty
Kancelář MěÚ evidovala v roce 2020 celkem 27 podání (stížností, oznámení, podnětů).
Přijatá podání byla rozdělena na skupinu stížností ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy stížnosti směřující vůči nevhodnému chování 
úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li právní úprava jiný způsob ochrany. Dále 
došlo k rozdělení na podněty, které se týkaly převážně oblasti občanského práva a byly řešeny v souladu     
s organizačním opatřením Městského úřadu Trutnov č. 7/2017.

Výroční zpráva za rok 2020
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2018 2019 2020

Požár 31 36 18

Technická pomoc 22 19 38

Dopravní nehoda 2 1 -

Únik ropných produktů a nebezpečných látek - - 2

Planý poplach 15 9 14

Prověřovací a taktické cvičení (nepočítáno do výjezdů) 3 4 -

Celkem zásahů 70 69 72

Jednotka SDH hospodařila s rozpočtem 499.493 Kč 1.651.054 Kč 570.000 Kč

Počty zásahů a hospodaření jednotky SDH

Statistika výjezdů k mimořádným událostem za rok 2020
JSDH města Trutnova - Horní Staré Město

požár

technická pomoc

planý poplach

únik rop. produktů

ostatní

18

38

14

2 1
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Statistika výjezdů k mimořádným událostem za roky 2000-2020
JSDH města Trutnova - Horní Staré Město
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Aktualizace plánů a databází
V rámci aktualizace plánů a databází byly aktualizovány dokumenty:

krizový plán ORP ve spolupráci s HZS, úz. o. Trutnov,ź
digitální povodňový plán ORP Trutnov,ź
plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události,ź
plán nezbytných dodávek,ź
dokumentace způsobu plnění regulačních opatření v podmínkách správního obvodu ORP,ź
evidence v systému ARGIS,ź
povodňové plány vlastníků nemovitostí v záplavovém území Q100 nebo v území ohroženém povodní,ź
POVIS (povodňové komise obcí ve správním obvodu ORP Trutnov),ź
databáze BiZZ (hromadné rozesílání varovných SMS) – kontakty na majitele nemovitostí v záplavových ź
územích Q100 a ohrožených územích,
kontaktní osoby městského úřadu v povodňových plánech obcí ve správním obvodu ORP,ź
kontaktní osoby městského úřadu a dalších institucí v krizovém štábu ORP Trutnov,ź
dílčí plán obrany ORP Trutnov,ź
objekty možného napadení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ve správním obvodu ORP ź
Trutnov.

2018 2019 2020

Metodická pomoc obcím na území ORP Trutnov průběžně, dle potřeby obcí

Spolupráce s obcemi v souvislosti s dvojím vyhlášením nouzového stavu 
vládou ČR 

průběžně od března 2020 do prosince 2020

Kontrola obcí s HZS KHK, územní odbor Trutnov 1 1 1

Porady organizované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
(v roce 2020 formou videokonferencí pracovníků krizového řízení)

4 3 6

Činnost krizového řízení v číslech 
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Pracovní porady s HZS KHK, územní odbor Trutnov 6 6 6

Jednání Bezpečnostní rady ORP Trutnov 1 1 10

Odborná příprava zaměstnanců krizového řízení 2 3 1

Odborná příprava členů krizového štábu a nácvik řešení krizové situace 1 1 1

Organizace a financování čisticích prací od nánosů bahna v částech města průběžně, dle potřeby

Vyjádření ke stavebnímu řízení 350 393 406

Povodňové prohlídky v obcích správního obvodu ORP Trutnov 3 3 5

Cvičení KRIZKOM organizovaná Správou státních hmotných rezerv
a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 3 3 1

Požární preventivní kontroly 1 1 1

Jednání a návštěvy jednotky sboru dobrovolných hasičů 4 3 2

Aktualizace plánů a databází průběžně, dle potřeby

Od března 2020 zaměstnanci zařazení do krizového řízení zajišťovali nově celou řadu činností v souvislosti 
s přijatými opatřeními k zamezení šíření onemocnění COVID-19.

Od 16.03.2020 začala série zasedání bezpečnostních rad v týdenní a následně čtrnáctidenní frekvenci dle 
potřeby, kde byl nastaven způsob vzájemné komunikace a předávání informací mezi jednotlivými klíčovými 
organizacemi a institucemi v rámci ORP Trutnov (Policie ČR, IZS, Vězeňská služba Odolov, Oblastní 
nemocnice Trutnov, a. s., ČEZ, a. s., SDH Trutnov atd.). Na podzim se tento systém bezpečnostních rad 
zaktivoval opět dle potřeby a fungoval do konce nouzového stavu. V případě potřeby řešení naléhavých 
záležitostí bylo stanoveno, že bezpečnostní rada bude svolána operativně. Ihned po jednáních 
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Bezpečnostní rady ORP Trutnov byly důležité informace předávány občanům města.

Důležité informace pro občany k aktuálním opatřením byly zveřejňovány na úřední desce, webu města, 
městském facebooku, YouTube, v mobilní aplikaci, SMS informačním kanálu, výlepem letáků, příspěvky     
k dané problematice v Radničních listech. Byla také zřízena kontaktní linka pro seniory a osoby v karanténě 
či izolaci (nákupy).

Byla nastavena přímá komunikace s krizovým štábem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje např.      
při třídění a distribuci ochranných prostředků lékařům. Byla navázána pravidelná spolupráce s ředitelem 
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., o možné výpomoci. Došlo také k zajištění roušek v první vlně, kdy ještě 
nebyly jinde k dispozici. Byla prováděna průběžná distribuce ochranných prostředků školám, sociálním 
službám, občanům, navázání kontaktu s obchodními řetězci. Docházelo také k dezinfekci venkovních 
prostor (hřiště, zastávky, zábradlí apod.), dezinfekci MHD.

Ochranná opatření pro minimalizaci šíření koronaviru byla také zavedena na Městském úřadě Trutnov.      
Na vybraných pracovištích bylo zavedeno střídání skupin, u vybraných zaměstnanců (např. přestupky, 
stavební úřad) zaveden home-office. Došlo k omezení úředních hodin dle nařízení vlády České republiky. 
Došlo také k vytipování prostor pro případné umístění osob bez přístřeší a pro osoby vykázané v rámci 
domácího násilí, které by byly v karanténě. 

V neposlední řadě byl zajištěn dle stanovených podmínek plynulý chod voleb do Senátu Parlamentu ČR      
a krajských zastupitelstev, včetně mobilních hlasovacích uren pro osoby v karanténě nebo izolaci.

Oddělení komunikace

Oddělení zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím 
prostředkům, organizaci slavnostních akcí, zpracovává agendu redakce Radničních listů, agendu výroby 
propagačních materiálů a předmětů města, evidenci a tisk vnitřních předpisů, obecně závazných vyhlášek   
a nařízení města. Spravuje sociální sítě a obsah webových stránek města. Objednává videoreportáže         
a mimo jiné též koordinuje zpracování kronik (psaná, foto, video). Zajišťuje vztahy s partnerskými městy                  
a koordinuje činnost města v rámci aktivit svazků, jichž je město členem.

V roce 2020 bylo vydáno 71 tiskových zpráv z oblasti činnosti města Trutnova.

Datum Zpráva

07.01. S novým mostem nový podchod?

21.01. Trutnov získal ocenění za pokrokovou MHD

03.02. V Trutnově naleznete 67 nových ptačích budek

07.02. Trutnovští dobrovolní hasiči vyjeli v loňském roce k 69 zásahům

10.02. Pracovní skupina pro dopravu poprvé jednala

26.02. Poříčský kostel se dočká opravy mobiliáře

03.03. Kulturní cenu města Trutnova získá Barbora Chmelíková

03.03. Trutnov se rozrůstá. Nové ulice již mají názvy

07.03. Trutnov má nové webové stránky

10.03. Opatření v Trutnově spojená s výskytem koronaviru v ČR

12.03. Opatření č. 2 v Trutnově z důvodu šíření koronaviru v ČR
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13.03. Svoz bioodpadu začne v Trutnově v dubnu

16.03. Opatření č. 3 v Trutnově z důvodu šíření koronaviru v ČR

16.03. Opatření č. 4 v Trutnově z důvodu šíření koronaviru v ČR

16.03. Střežit hranice na Trutnovsku pomůže armáda

16.03. Opatření č. 5 v Trutnově z důvodu šíření koronaviru v ČR

17.03. Trutnov zajistil 5.000 roušek

24.03. Linka pomoci seniorům umí vyřešit požadavky do dvou hodin od zavolání

31.03. Po Trutnově naleznete luční louky i hmyzí hotely

01.04. Blíží se oprava komunikace v ul. Nad Jezem

06.04. Město pomůže podnikatelům. Promine jim část nájemného

07.04. Trutnov otevře sběrný dvůr a dětská hřiště

08.04. Zápisy do škol a školek tak trochu jinak

16.04. Další část sportovišť v Trutnově se zpřístupní veřejnosti

Výroční zpráva za rok 2020

17.04. Nové herní prvky na dětských hřištích v Trutnově

24.04. Moderní sportoviště v trutnovských základních školách

24.04. Trutnov rozvolňuje další opatření

27.04. Trutnov chystá otevřít všechna pracoviště mateřské školy a městské jesle

05.05. Další pomoc podnikatelům a dlouho očekávané otevření skateparku

11.05. Trutnovští zastupitelé schválili dotaci pro hasiče i změny v rozpočtu

13.05. Deska Roty Nazdar se vrátila do Trutnova

15.05. Drobné opravy komunikací a chodníků

22.05. Trutnov krytý bazén neotevře

28.05. Rekonstrukce pěší zóny začne v létě

01.06. Trutnovští strážníci vsadili na ekologický přístup

09.06. Trutnovská mateřská škola obdržela 271 přihlášek

15.06. Opravené koupaliště přivítá první návštěvníky 30. června

18.06. Národní dům bude mít nová okna

23.06. ŘSD zřídí kancelář na Městském úřadě Trutnov kvůli D11

24.06. Trutnov je nejlepší v celém kraji v třídění elektroodpadu

30.06. Trutnovští volejbalisté se dočkají nového zázemí

09.07. Trutnov podává trestní oznámení. Chce chránit přírodu ve městě

17.07. Dočasné uzavření parkoviště u autobusového nádraží



22.07. Trutnov investuje do svých náměstí

29.07. Na křižovatce u „Radia“ vznikne odbočovací pruh

30.07. V trutnovských školách se přes léto opravuje

05.08. Oprava kříže z roku 1881 ve Lhotě

27.08. Na Krakonošově náměstí budou zasahovat záchranáři

02.09. V Trutnově vyroste nové zázemí pro pálkové sporty

04.09. Trutnovské radnici se podařilo ušetřit na elektrické energii

08.09. Trutnov ocenil nejlepší sportovce roku 2019

09.09. Dny evropského dědictví připomenou kulaté výročí města

17.09. Budovu Městského úřadu Trutnov čeká kompletní výměna oken

24.09. Město zrekonstruovalo skautům klubovnu

07.10. Trutnov opravuje následky srpnových povodní

13.10. Trutnov má nové dopravní hřiště
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15.10. Knihovnu prof. Wolfa získá trutnovské muzeum

23.10. Svoz bioodpadu je prodloužen do listopadu

26.10. Trutnov pomůže podnikatelům i ve druhé vlně

27.10. Trutnov opět zavádí linku pomoci

02.11. Nové známky pomohou s hledáním psích mazlíčků

06.11. Stadion na Frimlovce i nové volejbalové kurty jsou hotové

09.11. Proměna budovy ZUŠ ve Školní ulici

10.11. Trutnov sází stromy

11.11. Trutnov se oblékne do svátečního, ale tradiční akce vynechá

18.11. Opravy na městském hřbitově v Trutnově

26.11. Informační cedule o přikrmování vodního ptactva

30.11. Kamery Městské policie Trutnov umí rozeznávat objekty a sbírat statistiky z dopravy

02.12. Město zrevitalizuje lesopark v Šestidomí

07.12. Trutnovští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021

16.12. Ulice Nad Jezem už je průjezdná

Organizace akcí samostatně:
vydáno 11 čísel městského zpravodaje Radniční listy, který vychází jednou měsíčně s výjimkou července ź
v nákladu 13.500 ks a je distribuován zdarma do schránek všech trutnovských domácností, a v září bylo 
vydáno mimořádné číslo k volbám do Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev
18.02.2020 přivítání prvního občánka města Trutnova roku 2020 u starostyź
10.03.2020 vyvěšení tibetské vlajky ź
16.03.2020 tisková konference – COVID-19ź
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17.03.2020 tisková konference – rouškyź
23.03.2020 tisková konference – COVID-19ź
30.03.2020 tisková konference – COVID-19ź
15.04.2020 tisková konference – COVID-19ź
08.09.2020 Slavnostní předání Sportovních cen města Trutnova za rok 2019 v UFFU ź
14.09.2020 Slavnostní předání Kulturní ceny města Trutnova ź
19.10.2020 tisková konference – COVID-19ź

Dále byla průběžně zadávána témata pro výrobu reportáží pro videokroniku a fotokroniku.

Organizace akcí ve spolupráci s jinými subjekty
22.02.2020 10. reprezentační ples města Trutnova ź
29.06.2020 slavnostní dokončení rekonstrukce koupalištěź
11.09.2020 Den záchranářůź
12.09.2020 DED 2020ź

Oddělení informační recepce

Se zaměstnanci tohoto oddělení se návštěvníci úřadu setkali bezprostředně po vstupu do budovy 
městského úřadu v odděleném proskleném prostoru ve vestibulu. Zde návštěvníci úřadu obdrželi potřebné 
informace, např.:
ź kde má pracoviště hledaný úředník nebo kde se nachází pracoviště jednotlivých odborů městského 

úřadu,
ź o sídlech a činnostech důležitých institucí ve městě, o jejich úředních hodinách,
ź o činnosti zastupitelstva města, rady města, komisí, jednotlivých odborů a dalších odborných útvarů 

městského úřadu,
ź o nabídkách k veřejným zakázkám a k výběrovým řízením,
ź o nahlášených pronájmech nebytových prostor (velký sál, malý sál a prostor před malým sálem),
ź o platných obecně závazných předpisech města, právních předpisech vyšlých ve sbírce zákonů ČR.

Zaměstnanci oddělení zajišťovali:
ź příjem veškerých písemností od klientů, potvrzování jejich převzetí v době uzavření podatelny MěÚ,
ź výběr vyměřených správních a místních poplatků včetně pokut v době uzavření pokladny MěÚ, v roce 

2020 bylo vybráno 357.613 Kč,
ź rozdělování a vedení evidence pošty MěÚ včetně agendy pošty týkající se občanů, kteří mají evidenční 

trvalý pobyt v sídle ohlašovny MěÚ.
 
Zaměstnanci oddělení dále zajišťovali ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou 
(legalizace a vidimace) podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou                   
a o ověřování pravosti podpisu. Tuto činnost prováděli na požádání (zejména ze zdravotních důvodů) i mimo 
budovu MěÚ.
Zaměstnanci také zajišťovali distribuci OOP v jarních a podzimních měsících (výdej roušek v inforecepci).

Výroční zpráva za rok 2020

2018 2019 2020

Ověřování podpisů – legalizace (počet úkonů) 8.292 7.641 5.758

Ověřování listin – vidimace (počet úkonů) 2.006 1.598 1.159

Zaměstnanci vydávali také ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS) podle zák.         
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (Czech POINT – např. Rejstřík trestů fyzických 
nebo právnických osob, výpis z katastru nemovitostí či výpis z obchodního rejstříku), potažmo zajišťovali 
agendy ISDS (např. zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání 
nových) a prováděli autorizovanou konverzi dokumentů na žádost nebo z moci úřední (Czech POINT, Czech 
POINT@office).
Na správních poplatcích bylo zaměstnanci informační recepce v roce 2020 vybráno 368.265 Kč.
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2018 2019 2020

Agendy matriky 1.999 2.134 1.559

Agendy obcí III. typu 60 61 0

Agendy ohlašovny 1.481 1.451 1.261

Autorizovaná konverze na žádost (elektronická – listinná a opačně) 330 767 747

Autorizovaná konverze z moci úřední (elektronická – listinná a opačně) 4.140 4.968 5.714

Centrální registr řidičů 82 96 48

Insolvenční rejstřík 6 3 0

Katastr nemovitostí 178 114 87

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů 32 35 28

Rejstřík trestů fyzických osob 1.506 1.039 762

Přístupy do informačních systémů veřejné správy
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Rejstřík trestů právnických osob 39 36 24

Rejstřík trestů pro státní správu 184 141 95

Veřejný výpis údajů z registru osob (ROS) 1 1 0

Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) 461 860 652

Znepřístupnění DS 1 2 0

Žádost o zřízení datové schránky 33 49 67

Žádost o vydání seznamu voličů 5 5 2

Žádost o změnu údajů v ROB 1 1 0

Živnostenský rejstřík 87 87 61
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Oddělení informatiky a projektového řízení

Oddělení v uplynulém roce 2020 i nadále plnilo koordinační funkci při budování informačního systému 
města Trutnova dle standardů informačních systémů veřejné správy. Zajišťovalo jeho servis a uživatelskou 
podporu. Byl překonfigurován celý systém zálohování, a to včetně pořízení nového zálohovacího serveru, 
čímž došlo k podstatnému zvýšení ochrany provozních dat. Zakoupením technické podpory byla 
prodloužena doba provozu dvou serverů a diskového pole (tvoří uzavřený počítačový cluster s vysokou 
dostupností) do 31.10.2022. Bylo realizováno zvýšení rychlosti připojení úřadu k internetu na 100 Mbit/s,     
a to pomocí optického kabelu. Úspěšně byla ukončena příprava na připojení správních evidencí do centra 
pomocí bezpečné linky KIVS. V centrálním informačním systému GINIS byla úspěšně nasazena do praxe 
funkcionalita „Elektronická podpisová kniha“. Bylo pořízeno 14 ks nových notebooků.

Hardware 
Oddělení eviduje HW vybavení a jednotlivé prostředky ICT pomocí speciálního programového vybavení 
(software Alvao), v roce 2020 zajišťovalo provoz a údržbu 258 ks PC, spravovalo celkem 22 serverů 
(fyzických a virtuálních).

Telekomunikace
Oddělení zajišťovalo servis pro 284 telefonních přístrojů, jedné telefonní ústředny, 11 tel. linek, 93 mobilních 
telefonů a 9 tabletů. U služebních mobilů zajišťovalo jejich zřizování, převody a překládky, úhradu výkonů 
spojů a jejich přefakturaci. Zaměstnanci dohlíželi na konektivitu a připojení k internetu pro MěÚ i pro některé 
zřizované organizace.

Aplikace informačního systému
Oddělení také zajišťovalo servis, uživatelskou podporu a školení agendových informačních systémů 
uživatelů (GINIS, VITA, YAMACO), samostatných podpůrných systémů VEMA portál, Alvao, Vyvolávací 
systém a Docházkový systém.

HELPDESK
V roce 2020 oddělení řešilo 862 požadavků zadaných přes HelpDesk.
Zaměstnanci zdokonalili své znalosti aplikací nutných pro výkon svých agend, především v oblasti spisové 
služby a kancelářského balíku MS Office.

Počet serverů 22 ks

Celkový počet spravovaných PC 258 ks

Statistické údaje
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Počet tiskáren 110 ks

Počet kopírovacích strojů 17 ks

Počet multifunkčních zařízení 45 ks

Počet aktivních e-mailových schránek 262 ks

Výdaje na informační a komunikační technologie včetně dotací 4.142.500 Kč

Oddělení personální a mzdové

Činnost oddělení pokrývala tyto oblasti:
personalistiku,ź
vzdělávání zaměstnanců,ź
platové agendy pro zaměstnance vč. rozborové a hodnotící činnosti,ź
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systemizaci pracovních míst,ź
zajišťování pracovnělékařské péče o zaměstnance.ź

2018 2019 2020

Fyzický počet zaměstnanců k 31.12. 207 207 206

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 200,57 205,27 204,78

Počet žen 159 160 160

Počet mužů 48 47 46

Počet zaměstnanců do 30 let věku 12 9 6

Počet zaměstnanců ve věku 31 – 50 let 120 113 114

Počet zaměstnanců ve věku 51 – 60 let 66 68 59

Počet zaměstnanců nad 60 let věku 9 17 28

Počet zaměstnanců se středním odborným vzděláním bez maturity 16 13 13

Počet zaměstnanců s úplným středním odborným vzděláním s maturitou 95 94 89

Počet zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním 8 4 5

Počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 88 96 99

Přehled o zaměstnancích

2018 2019 2020

Počet vyhlášených výběrových řízení 26 19 20

Počet přihlášených uchazečů do výběrových řízení 149 141 120

Počet přijatých zaměstnanců 25 19 19

Počet zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr 17 16 19

Fluktuace zaměstnanců a výběrová řízení

Výroční zpráva za rok 2020

2018 2019 2020

Celkové náklady na vzdělávání za rok 1.390.464 Kč 1.527.745 Kč 970.595 Kč

- z toho náklady na získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti 55.300 Kč 79.360 Kč 197.690 Kč

Náklady na průběžné vzdělávání úředníků 1.335.164 Kč 1.448.385 Kč 778.453 Kč

- z toho státní dotace a dotace EU 431.007 Kč 656.262 Kč 192.142 Kč

Počet účastníků průběžného vzdělávání 1.046 1.082 698

Počet dnů průběžného vzdělávání 280 384 281

Počet úředníků, kteří si zvyšují kvalifikaci studiem na vysokých školách 8 10 14

Vzdělávání
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2018 2019 2020

Celkem bylo vyplaceno na platech (vč. dotací) 70.265.615 Kč 75.318.745 Kč 78.504.266 Kč

Platy zaměstnanců

Výroční zpráva za rok 2020
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ODBOR MAJETKU MĚSTA

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
oddělení správy a ochrany majetkuź
oddělení pozemkůź

34

Oddělení správy a ochrany majetku

Oddělení správy a ochrany majetku zajišťuje zejména:
evidenci a inventarizaci majetku,ź
zpracování materiálů pro poradu vedení, radu a zastupitelstvo města, ź
návrhy na změny rozpočtu v oblasti příjmů i výdajů,ź
evidenci nájemních, kupních, prodejních a převodních smluv,ź
zastupování města při stavebních, kolaudačních a jiných řízeních v souvislosti s majetkem města,ź
evidenci žadatelů o byt, prověřování žádostí - sociální byty, náhradní byty, byty z VŘ, byty mimo „Zásady“, ź
přechody nájmů,
kontrolní činnost v oblasti bytového hospodářství,ź
pronájmy nebytových prostor, evidenci žádostí,ź
spolupráci s MEBYS Trutnov s. r. o.,ź
převody nemovitostí,ź
pojištění, spolupráci s pojišťovacími ústavy, pojistné události a jejich likvidaci,ź
provoz městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a zabezpečuje činnost pultu centralizované ź
ochrany města. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení 
pouliční trestné činnosti a přestupků.

Byty
Prostory 
sloužící 

podnikání

Prodej 
nemovitostí

Žádosti o pronájem bytů, pronájem nebytových prostor, prodej nemovitostí 235 62 0

Materiály – porada vedení 114 125 2

Materiály – rada města 82 151 2

Materiály – zastupitelstvo města 8 3 1

Uzavřené smlouvy 119 64 0

Počet úkonů v roce 2020

Oddělení pozemků

Oddělení zajišťuje zejména tyto agendy:
zpracovává materiály pro poradu vedení, radu a zastupitelstvo města, vyřizuje korespondenci,ź
provádí kontrolu plateb, návrhy na změny rozpočtu v oblasti příjmů i výdajů,ź
zabývá se evidencí a vyřizováním žádostí o pronájem, výpůjčku, prodej a směny pozemků,ź
sepisuje a eviduje smlouvy: nájemní, kupní, směnné, darovací, právo stavby, právo provést stavbu,ź
uzavírá smlouvy o převodu pozemků a výkupy pozemků do majetku města, dále sjednává pronájmy ź
pozemků od právnických a fyzických osob v případě investičních akcí města,
zřizuje smlouvy o věcných břemenech,ź

Výroční zpráva za rok 2020
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2018 2019 2020

Žádosti o prodej, pronájem, výpůjčku a směny pozemků 567 594 535

Materiály – porada vedení 799 792 660

Materiály – rada města 600 627 565

Materiály – zastupitelstvo města 81 99 86

Kupní a darovací smlouvy + výkupy 60 57 45

Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 60 109 75

Pronájmy a výpůjčky veřejného prostranství 168 188 119

Smlouvy o věcném břemeni 81 81 122

Smlouvy směnné 4 3 0

Smlouvy o právu provést stavbu 1 4 3

Právo stavby 0 2 1

Počet úkonů

zajišťuje zveřejňování záměru města (stránky města, vývěsky),ź
kontroluje evidenci pozemků v katastru nemovitostí a ohlašuje změny (změny druhu pozemku, způsobu ź
využití a ochrany pozemků) a provádí fyzickou kontrolu pozemků v terénu,
v součinnosti s odborem výstavby, oddělením silničního hospodářství a dopravy, vydává stanoviska         ź
k vyhrazeným parkovacím stáním na pozemcích města a zajišťuje zařazování komunikací do kategorií 
místních a účelových,
při své činnosti dále spolupracuje s katastrálním úřadem, finančním úřadem, Státním pozemkovým ź
úřadem a Ministerstvem zemědělství ČR, Technickými službami Trutnov, s. r. o., a Lesy a parky Trutnov,     
s. r. o.

Výroční zpráva za rok 2020



ODBOR

ROZVOJE

MĚSTA

36



37

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
oddělení územního plánováníź
oddělení investicź

Základní působnost odboru
Odbor tvoří dvě oddělení. Tato oddělení vykonávala činnost při přípravě a realizaci investičních akcí města, 
správě památek a evidenci válečných hrobů, zajišťovala metodické řízení a kontrolu činnosti Technických 
služeb Trutnov, s. r. o., a správu a provoz veřejného osvětlení prostřednictvím organizace tím pověřené, 
projednávala a zajišťovala realizaci dopravního značení a dopravní problematiky města, projednávala        
a zajišťovala kácení stromů a keřů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města, dále prováděla výkon 
úřadu územního plánování – tj. pořizování a aktualizace územně plánovacích dokumentací v rámci obce     
s rozšířenou působností, tvorba a aktualizace územně plánovacích podkladů a činnost dotčeného orgánu      
v oblasti územního plánování.

Oddělení územního plánování

Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, vykonává činnost svěřenou obci s rozšířenou 
působností Trutnov v oblasti územního plánování. Jedná se o činnost úřadu územního plánování spojenou   
s pořizováním územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a územně analytických 
podkladů pro obce na území obce s rozšířenou působností Trutnov.
Dále vykonává činnost dotčeného orgánu v oblasti územního plánování, což představuje vedení agendy 
spojené s posuzováním veškeré výstavby na celém území obce s rozšířenou působností Trutnov z hlediska 
souladu s platnou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování. V roce 2020 byla 
pořízena 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území obce Trutnov.

Obec Druh pořizované územně plánovací dokumentace Zpracovatel

Horní Olešnice Nový územní plán Ing. Žaluda

Chotěvice Nový územní plán
Ing. arch. Tomek,
Ing. arch. Žatecký

Janské Lázně
Změna č. 1 územního plánu

Regulační plán Janské Lázně - Protěž
Ing. arch. Smilnický

Lampertice Nový územní plán
Ing. arch. Tomek,
Ing. arch. Žatecký

Malá Úpa Nový územní plán URBAPLAN, s. r. o.

Mladé Buky Nový územní plán SURPMO, a. s.

Pilníkov
Změna č. 2 územního plánu
Změna č. 3 územního plánu

Ing. arch. Smilnický
Ing. arch. Smilnický

Rtyně v Podkrkonoší Změna č. 1 územního plánu Ing. arch. Novotný

Staré Buky Změna č. 3 územního plánu Ing. arch. Smilnický

Svoboda nad Úpou Nový územní plán SURPMO, a. s.

Trutnov Změny č. 3 územního plánu Ing. arch. Smilnický

Trutnov Změny č. 3 RP Trutnov – Červený kopec
Ing. arch. Tomek, 
Ing. arch. Žatecký

V roce 2020 byla pro uvedené obce pořizována tato dokumentace:

Výroční zpráva za rok 2020
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Velké Svatoňovice Změna č. 2 územního plánu Ing. arch. Smilnický

Vlčice Nový územní plán Ing. arch. Smilnický

Zlatá Olešnice Změna č. 2 územního plánu Ing. arch. Smilnický

Akce realizované v oblasti veřejného osvětlení
Běžná celoroční správa a údržba veřejného osvětlení, včetně odstraňování poruch, výměny dožitých 
stožárů či svítidel, likvidace následků dopravních nehod či vandalismu, zřizování nových vrchních               
či zemních vedení, vše v celkové hodnotě 630.000 Kč.
 
Ostatní realizace mimo běžnou údržbu VO
Dokončena rekonstrukce stožárů a svítidel v ul. Lnářská, Papírenská, Údolní a Slévárenská v celkové 
hodnotě 840.100 Kč, práce byly zahájeny již na podzim roku 2019.
V průběhu roku bylo zajišťováno přemístění či doplnění jednotlivých svítidel či stožárů se svítidly, výměny 
částí vrchního vedení, přepojování zemního vedení, vyhledávání a odstraňování poruch na zemním vedení, 
opravy světelných bezpečnostních zařízení, výměna či zřízení nových rozvaděčů  apod. 
Nákup vánočního osvětlení i vánočního stromu ve Starém Rokytníku včetně zřízení venkovní zásuvky         
a přívodu elektrické energie v hodnotě 90.000 Kč, nákup a napojení nových hodin od firmy Elektročas          
z Prahy na Svatojanském náměstí v hodnotě 95.000 Kč.

Doprava
V roce 2020 byla ze strany Technických služeb Trutnov, s. r. o., provedena rekonstrukce chodníku v ul.         
M. Pujmanové v hodnotě 560.000 Kč, byla dokončena rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků           
v ul. Lnářská a Slévárenská v hodnotě 900.000 Kč. Dále byly realizovány rekonstrukce povrchů vozovek      
v ul. Mánesova, na Jiráskově náměstí a povrch stezky pro pěší podél komunikace ul. Hornoměstská            
v celkové hodnotě 1.500.000 Kč.
V průběhu roku byly Technickými službami Trutnov, s. r. o., zároveň zajišťovány opravy chodníků a povrchů 
komunikací, obnovy odvodnění, výměna obrub atd. poškozených po zimním období a další běžné opravy 
prováděné v rámci správy a údržby městských komunikací.
 
Mosty, lávky
V průběhu roku 2020 byla provedena běžná údržba mostů, mostků a lávek (mytí tlakovou vodou, 
odstraňování náletových dřevin, čištění odtoků atd.), byly prováděny mostní prohlídky.

Dětská hřiště, městský mobiliář a městská zeleň
V roce 2020 byla provedena kompletní výměna a doplnění herních prvků, byly zřízeny nové dopadové 
plochy na dětských hřištích v ul. Křižíkova, Úpská, Rozmarýnová a Pampelišková. Zajištěno bylo nové 
ochranné oplocení, a tím i nový bezpečnější vstup na  hřiště v ul. Kubelíkova, doplněno 5 ks nových košů    
na basketbal, to vše v hodnotě  3.000.000 Kč.
Současně byla dle potřeby prováděna výměna a doplnění dožívajících prvků městského mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše, koše na psí exkrementy apod.). 
V průběhu roku byla zajišťována správa a údržba veřejné zeleně, sekání trávy, výsadba letniček, okrasných 
a závěsných mís, kácení dožilých dřevin a náhradní výsadba za tyto dřeviny, podzimní úklid spadaného listí, 
zastřihávání živých plotů, pletí okrasných záhonů a jejich nová výsadba v celkové hodnotě 21.906.000 Kč.

Program: Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa: Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Projekt: Turistika - věc společná

Celkové náklady: cca 3.400.000 Kč

Dotace: cca 2.900.000 Kč

Schválení: 11/2018

Přehled činnosti v rámci dotací za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020
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Program: Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa: Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Projekt: Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys

Celkové náklady: cca 2.000.000 Kč

Dotace: cca 1.800.000 Kč

Schválení: 11/2017

Program: 18CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras

Projekt: Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov 2019/2020

Celkové náklady: 120.000 Kč

Dotace: 95.000 Kč

Schválení: 03/2019

Program: Podpora prevence kriminality

Prioritní osa: Prevence kriminality na místní úrovni 2020

Projekt: Trutnov - modernizace MKDS 2020

Celkové náklady: 442.565 Kč

Dotace: 350.000 Kč

Schválení: 06/2020

Program: Operační program životní prostředí

Prioritní osa: Energetické úspory

Projekt: Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově

Celkové náklady: 11.811.492 Kč

Dotace: 4.724.597 Kč

Schválení: 06/2019

Program: Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa: Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Projekt: Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj

Celkové náklady: cca 575.000 Kč

Požadavek dotace: cca 575.000 Kč

Podané žádosti o dotaci

Výroční zpráva za rok 2020
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Program: Nadace ČEZ – Oranžové hřiště

Projekt: Dětské hřiště Dráček

Celkové náklady: cca 1.500.000 Kč

Požadavek dotace: 1.300.000 Kč

Program: 19CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras

Projekt: Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov 2020/2021

Celkové náklady: 157.500 Kč

Požadavek dotace: 126.000 Kč

Program: Podpora prevence kriminality

Prioritní osa: Prevence kriminality na místní úrovni 2020

Projekt: Trutnov - modernizace MKDS 2020

Celkové náklady: 442.565 Kč

Požadavek dotace: 350.000 Kč

Projekty v udržitelnosti
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A, B1 (Operační program ŽP) 
Cyklostezka Starý Rokytník – Bojiště II (SFDI)
Památky blíž polským a českým turistům (OPPS ČR-PR) do 2020
Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis (OPPS ČR-PR) do 2020
Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání (OPPS ČR-PR) do 2020
Aktivní senior polsko-českého příhraničí (OPPS ČR-PR) do 2024
Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys (OPPS ČR-PR) do 2024
Tajemství vojenského podzemí (OPPS ČR-PR) do 2024
Sportovní olympiáda nezná hranic (OPPS ČR-PR) do 2024
Města odletů Świdnica a Trutnov (OPPS ČR-PR) do 2024
Krajina domova a její příběhy (OPPS ČR-PR) do 2025
I malé je krásné (OPPS ČR-PR) do 2025
Trutnov, Bojiště – odkanalizování
Trutnov, Volanov – kanalizace
Rekonstrukce významných ploch zeleně města Trutnova
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov
Požární zbrojnice Trutnov 
Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově
Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM 
Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov 
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově 
Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem 
Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny 
Výstavba cyklotrasy KČT 22 – Horní Staré Město

Oddělení administrativně a odborně zajišťuje činnost těchto komisí rady města:
Komise pro výstavbu a rozvoj města
Komise na neveřejném jednání projednává návrhy a podněty na změnu územního plánu, regulačních plánů, 
návrhy územních studií a poskytuje zadavateli těchto zásadních územně plánovacích dokumentací             
a podkladů zpětnou vazbu a konzultace. Komise se vyjadřuje k investičním návrhům připravovaným            
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k realizaci na území města, ovlivňujícím stávající architektonické nebo urbanistické hodnoty daného území. 
Komise současně podává podněty Radě města Trutnova pro opatření a realizace v oblasti územního 
plánování a řešení výstavby na území města.

Komise pro integrované obce
Komise je složena ze zástupců jednotlivých částí města (integrovaných obcí), jejichž prostřednictvím jsou 
předkládány návrhy na úpravu nebo rozvoj těchto částí.

Odborný poradní sbor pro názvosloví
Jeho činnost spočívá v předkládání návrhů názvů ulic, příp. autobusových zastávek pro nově vznikající ulice  
a zastávky orgánům města (názvy schvaluje zastupitelstvo města). Dále sbor upřesňuje trasy některých 
stávajících ulic, kde názvy byly přidělovány již v minulosti.

Další činnost oddělení
Architektonická soutěž pěší zóna Horská Trutnov
Architektonická soutěž na rekonstrukci pěší zóny v Trutnově byla ukončena podpisem smlouvy s vítěznými 
architekty, Ing. arch. Martinem Hájkem, Ing. arch. Václavem Hájkem a Ing. arch. Lukášem Kemrem. Podpis 
smlouvy proběhl 27.02.2019 a od té doby probíhaly projekční práce. Projektová dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení včetně zajištění společného povolení s nabytím právní moci byla odevzdána 
koncem roku 2019. Celková cena projekčních prací je 3,26 mil. Kč.

Evidence vojenských hrobů
Je vykonávána z pověření Ministerstva obrany ČR v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech, kterým se vymezuje povinnost evidence a ochrany válečných hrobů a pomníků 
(pietních míst) ze všech válek. Do evidence vojenských hrobů za ORP Trutnov byly ve sledovaném roce 
doplněny nově získané poznatky a na základě terénních kontrol aktualizovány údaje o opravách a aktuálním 
stavu válečných hrobů. Informace jsou k dispozici široké veřejnosti na webu Ministerstva obrany ČR 
( ). www.valecnehroby.army.cz

Oddělení investic

Oddělení zajišťuje přípravu, koordinaci a kontrolu procesu vlastní investiční výstavby města včetně oprav     
a rekonstrukcí většího rozsahu stávajícího nemovitého majetku ve fázích projektové a inženýrské přípravy, 
realizace a převedení dokončených staveb do majetku města. Tuto činnost zajišťuje dále v příslušném 
rozsahu u akcí, kde dochází ke sdružení finančních prostředků dalších investorů a města. 

Projektová činnost v roce 2020
V oblasti projektové přípravy byly zadány k vypracování projektové dokumentace na následující projekty:
ź Chodník v městské části Babí (pokračování)
ź Chodník podél komunikace I/16 v Polské ulici (pokračování)
ź Chodník a přechod pro chodce v městské části Volanov
ź Rekonstrukce objektu kina Vesmír
ź Sportovní stadion ZŠ Mládežnická (pokračování)
ź Rekonstrukce pěší zóny v Trutnově 
ź Chodníky ulice Úpická
ź Dostavba chodníku Na Nivách
ź Parkovací stání v ul. Sportovní, Trutnov - Poříčí
ź Okružní křižovatka na Pražské, kterou zpracovává ŘSD

Projektované studie
V oblasti přípravy projektových studií byly zadány následující projekty:
ź Studie úpravy dopravy v ulici Tichá a Mládežnická
ź Studie úpravy Lipového náměstí
ź Studie rozšíření parkoviště u nemocnice 
ź Studie vybudování zázemí u Základní školy kapitána Jaroše 
ź Studie zázemí fotbalového hřiště Libeč
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Realizace investic
Pokračováním úprav dopravy na České Čtvrti bylo v roce 2020 vybudování chodníku v ul. Na Nivách            
s náklady 312.000 Kč. Další důležitou stavbou v této lokalitě byla úprava křižovatky – napojení ulice 
Novodvorská na Úpské nábřeží se zřízením nového odbočovacího pruhu a přechodu pro chodce                  
s investičními náklady 3.336.724 Kč. V Horním Starém Městě proběhla rekonstrukce ulice Nad Jezem,     
kde byl nově vybudován i chodník a veřejné osvětlení, celkem s náklady 16.452.000 Kč. Všechny uvedené 
investice vedly ke zvýšení dopravní bezpečnosti.

Pro zlepšení výuky tělesné výchovy na Základní škole R. Frimla na České Čtvrti byl zrekonstruován místní 
stadion s investičními náklady 17.400.000 Kč. Součástí sportoviště u ZŠ R. Frimla je nyní i dětské hřiště, 
víceúčelové hřiště a sociální zázemí. Pro zlepšení sportovního vyžití ve městě byly realizovány nové 
volejbalové kurty se zázemím za částku 5.383.826 Kč.
Největší investicí za 61.954.000 Kč byla rekonstrukce venkovního koupaliště trvající 2 roky, která byla 
ukončena v červnu.
Další dokončenou stavbou byla rekonstrukce objektu skautů, realizovaná v letech 2019 – 2020 s náklady 
12.450.000 Kč. 
Zahájena byla rekonstrukce pěší zóny v Horské ulici, plánovaná do 2 let s náklady okolo 44.000.000 Kč, 
která výrazně promění centrum města.

Dále byly realizovány následující investiční akce:
ź Zřízení autobusové zastávky ve Volanově
ź Zázemí pro pálkové sporty, které se bude realizovat v letech 2020/2021
ź Výměna obrub podél komunikace I/14 ve spolupráci s ŘSD

Opravy historických památek
Rozsah práce se dělí na několik okruhů podle charakteru a velikosti historických památek, jichž se týká. 
Jednak jde o stavební objekty, jako jsou kaple a kostely v majetku města, dále o objekty v městské 
památkové zóně v majetku města či soukromých vlastníků, jimž se na opravy přispívá, a dále všechny 
ostatní památky drobnějšího charakteru. Do této posledně jmenované a vcelku nejpočetnější skupiny patří 
podle účelu vzniku dvě rozdílné kategorie: 
ź pomníky a hroby z války 1866, památníky z 1. sv. války a další obdobné válečné památky,
ź pomníky a kříže charakteru lidové zbožnosti, které převážně doplňují veřejný prostor či krajinu v okolních 

městských částech a upomínají na život a kulturu zdejších původních obyvatel.

Dále následuje stručný přehled prací, které byly v roce 2020 provedeny:
Také v roce 2020 pokračovala náročná sanace suterénních prostor budovy ZUŠ č. p. 13 ve Školní ulici.        
V závěrečné druhé etapě byla stavební firmou L. Serbouska za částku 2.580.000 Kč prováděna venkovní 
izolace a drenáž základového zdiva v Horské ulici a poté obnovena profilovaná fasáda do výše cca 2,5 m    
na průčelích ve Školní, Horské a Hradební ulici, tedy v rozsahu dřívějšího poškození od vlhkosti a solí. Tvar   
a členění byly zvoleny podle historické fotodokumentace, čímž došlo i k rehabilitaci původních rozměrů oken 
v místnostech 1. a 2. podzemního podlaží.

Další nákladnou akcí byla výměna dožilých oken v Národním domě č. p. 199. Na základě požadavku 
památkářů bylo nutné zachovat jejich původní vzhled a konstrukci, protože na této budově jsou ve velké 
míře zastoupena celkem vzácná špaletová okna tzv. vídeňského profilu. Truhlářská firma Lotz se za částku 
necelých 4 mil. Kč s úkolem zdárně popasovala a nová okna, opatřená z důvodů úspor energie izolačním 
dvojsklem na vnitřním křídle, zachovávají původní vzhled i členění. Jsou nyní opatřena barvou určenou        
na základě odborného stratigrafického průzkumu.

Jelikož se podařilo získat od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 200.000 Kč, bylo možné zahájit 
restaurátorskou opravu mobiliáře v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí. To bylo posledním úkolem, zbývajícím 
k ukončení nákladné rekonstrukce celého kostela, započaté kolem r. 1998. V první etapě za 680.000 Kč 
prošlo restaurováním následující vnitřní zařízení: hlavní oltář, oba boční oltáře, kazatelna a oltář božího 
hrobu. Kromě očištění od špíny a prachu šlo o sanaci červotoče a obnovení původní barevné polychromie. 
Rovněž byly odstraněny škody po dřívějších neodborných zásazích a doplněny veškeré chybějící drobné 
dřevěné ozdoby na oltářní architektuře. Citlivá práce restaurátorského týmu Krouzových napomohla tomu, 
aby se oltáře opět mohly před návštěvníky kostela zaskvět ve své původní podobě. V roce 2021 budou práce 
pokračovat ve 2. etapě restaurováním obrazů a volně umístěné sochařské výzdoby.
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Samostatnou kapitolou jsou stavební akce v rámci Programu regenerace městské památkové zóny, který 
každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Pro rok 2020 se podařilo získat dotaci ve výši 1.505.000 Kč.
Celá částka byla použita na stěžejní akci - výměnu dožilých oken v budově ZUŠ Školní ul. 13. Realizovala se 
1. etapa, která se týkala všech oken v uličních fasádách. Historická školní budova dominuje v Horské ulici 
před jejím ústím do Krakonošova náměstí svojí hmotou a je nepřehlédnutelným objektem v Městské 
památkové zóně. Stavba z let 1873 – 1874 byla celkově rekonstruována v roce 1967. Tehdy také došlo               
k náhradě původních špaletových oken za soudobá zdvojená výklopná. Po dalších více jak 40 letech byla 
okna již ve velmi špatném stavu, mechanicky nefunkční a netěsnící. Proto se nyní přistoupilo k jejich výměně          
za špaletová (kastlová) s izolačním dvojsklem, čímž se výrazně zlepší uživatelský komfort a energetická 
úspornost. Zároveň se akce stala dobrou příležitostí, jak této budově navrátit její původní vzhled. Realizační 
firma, EMV, s. r. o., z Prahy, vzešlá z výběrového řízení, nacenila dílo na částku 7.689.000 Kč.                      
V následujícím roce se bude pokračovat ve 2. etapě výměnou oken na dvorní části fasády.

Z drobných památek se během roku 2020 nejvíce prostředků muselo věnovat na odstraňování škod          
po jarním orkánu:
Na kostele sv. Josefa ve Voletinách byla znovu po roce opravena část střechy a hřebene nad lodí poškozené 
po této větrné smršti. Práce se ujala firma GOS cz s. r. o. P. Ilieva za cenu 29.000 Kč.
Poškozena byla také střecha na kapli v Bezděkově, kde oprava vyšla na částku 14.000 Kč.
V předešlém roce zdárně obnovené oplocení Dračí fontány v městském parku bylo ve stejné době 
poškozené pádem stromu, a tak musela být část plotu s brankou znovu opravena v ceně 28.000 Kč 
kovářstvím M. Postracha z Hertvíkovic.
Značnou škodu tento orkán způsobil na nedávno opraveném kříži v ul. Horská u parkoviště Penny Market 
CZ. Rozlomený kaštan spadl na pomník, který se utrhl od podstavce a rozlámal pískovcový kříž. Oprava              
do původního stavu vyšla na 75.000 Kč a provedla ji firma O. Hnětynky z Jablonce nad Nisou.
Během orkánu rozlámaná túje zničila také pomník v Libči. Jeho celková rekonstrukce, provedená               
V. Kotrbáčkem z Hořic, vyšla na 184.000 Kč. Kromě opravy rozbitého kříže bylo přistoupeno k celkové 
obnově kovového oplocení včetně podezdívky a pod pomníkem byly zbudovány nové základy. Pro lepší 
dostupnost od silnice vzniklo také nové přístupové schodiště s trubkovým propustkem.
U rybníka nedaleko ulice Za Komínem vichřice rozlámala stoletou lípu, která hrozila pádem na pomník. 
Strom byl za necelých 60.000 Kč odborně rozřezán a opatrně odklizen firmou J. Semeráka z Červeného 
Kostelce za pomoci plošiny a autojeřábu.
Všechny tyto výše uvedené akce byly částečně hrazeny pojišťovnou, neboť byly zapříčiněny živelnou 
katastrofou.

Snad neznámý vandal či jiná okolnost stály za ulomením ozdobné palmety ze sousoší sv. Jana 
Nepomuckého v ul. Tovární. Ta naštěstí zůstala na zemi u pomníku. Opravu provedl kameník Beneš            
za necelých 6.000 Kč.
Jiný nezjištěný vandal autem poškodil oplocení u pomníku sv. J. Nepomuckého ve Starém Rokytníku, které 
bylo v nedávné době rekonstruováno. Oprava dvou přeražených pískovcových sloupků a srovnání 
plotového pole vyšly na 15.000 Kč. Práce operativně provedl O. Hnětynka se svým pracovním týmem.

Ačkoliv nejvíce sil zaměstnalo odstraňování výše uvedených škod po živlech a vandalech, našel se prostor i 
na plánované rekonstrukce:
Jako první zde bude zmíněna celková obnova kříže s reliéfem Panny Marie ve Lhotě u spodní cesty. Pomník 
dostal zpátky rekonstruované dřevěné oplocení s kamennými sloupky, byl pod ním vybetonován nový 
základ a přeloženo přístupové schodiště.  Akci realizovala firma O. Hnětynky za částku 129.000 Kč.
Další v pořadí byla obnova mohutného kříže v dolní části Starého Rokytníku. I zde byly zbudovány nové 
základy, obnoveno přístupové schodiště a do původní podoby renovováno i ozdobné litinové oplocení. 
Restaurátor V. Kotrbáček pomníku vrátil jeho původní podobu za částku 237.000 Kč.
U pomníku generála Gablenze na Šibeníku byl zjištěn rozpad základů spodního schodišťového stupně      
na západní straně. Došlo k vyvalení kamenů a vyhnutí železného opláštění. Oprava zahrnovala náročnou 
demontáž opláštění a rozebrání rozpadlého základového zdiva z červeného pískovce. To bylo nahrazeno    
v opravovaném úseku železobetonovým pasem a na něj poté vráceny pískovcové bloky spodního stupně. 
Opravu zajistila v průběhu podzimu firma Kamenictví Novotný z Čermné za částku 59.000 Kč.
Zcela poslední akcí roku 2020 byla celková obnova historického dřevěného kříže u Janské kaple v parku. 
Tento kříž, fotograficky doložený již na konci 19. stol., je pravděpodobně nejstarším dosud existujícím 
původním dřevěným křížem na Trutnovsku. Proto byla jeho obnově věnována mimořádná péče, namísto 
levnější prosté výměny za nový. Kříž byl vykopán, odvezen do skladu k přirozenému vysušení a poté 
opravován. Příčné břevno bylo nahrazeno kopií, rozpadlé části doplněny výplněmi ze vhodného dřeva, 
prolepeny a barevně retušovány. Neodstatečně pevné části napuštěny a chemicky zpevněny. Spodní část 
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byla zkrácena a uzpůsobena k osazení na ocelovou kotvu v betonové patce. Hotový kříž byl doplněn          
na plechu malovaným Kristem, kterého vytvořil Roland Hantl z Mladých Buků. Celková obnova vyšla          
na 85.000 Kč a zajistil ji J. Semerák z Červeného Kostelce.
Dále je pravidelně pečováno i o zeleň a pořádek v bezprostředním okolí všech hrobů, pomníků a stavebních 
památek ve všech městských částech, což stojí nemalé úsilí.
Na okraj se zde ještě zmíníme o výměně zvonu v kapli v Rubínovicích. V této kapli byl od nedávné 
rekonstrukce zavěšen zvon, pořízený nákupem a pocházející z bývalé obce Přísečnice v západních  
Čechách. Zvon byl pravděpodobně původně součástí výbavy tamní hřbitovní kaple a svým zvukovým 
projevem nepatřil zrovna mezi kvalitní výrobky. Letos se však naskytla možnost přenést ho                        
do rekonstruované márnice ve Lhotě, kde dosud zvon chyběl, a místo něho pořídit jiný, vhodnější.                  
V rubínovické kapli tak je nyní zvon Panny Marie, C3, o váze 43 kg, zhotovený v dílně Marie Tomáškové-
Dytrychové v Brodku u Přerova.

V roce 2020 se do oprav památek investovalo přibližně 16.800.000 Kč, z toho byla část ve výši 1.705.000 Kč 
uhrazena z dotací.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
provozně organizační činnostź
oddělení sociální péče, školství a zdravotnictvíź
oddělení sociálně-právní ochrany dětíź

Základní působnost odboru
Odbor zajišťoval výkon státní správy (přenesená působnost) i činnosti v rámci samosprávy (samostatná 
působnost). Jedná se o oblasti: sociální péče a služby, školství, zdravotnictví, sociálně-právní ochrana dětí   
a mládeže.

Oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví

Sociální péče

Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností

V oblasti sociální péče se zabývá především sociální prací s těmito cílovými skupinami:
osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,ź
osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,ź
osoby ohrožené sociálním vyloučením,ź
osoby ohrožené rizikovým způsobem života,ź
osoby bez přístřeší nebo nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení,ź
nezaměstnaní,ź
rodiny s dětmi,ź
senioři,ź
osoby neschopné splácet závazky a pohledávky,ź
další skupiny osob (včetně anonymních klientů).ź

Sociální pracovnice pomáhaly osobám v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku ztráty 
zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí (např. na alkoholu či návykových látkách), zdravotního postižení, 
nemoci, ztráty bydlení, osamělosti, sociálního vyloučení, neuspokojivých životních podmínek, zadluženosti 
apod. 
 

2018 2019 2020

Počty klientů v sociální práci 642 908 1.210

Počty osob, se kterými sociální pracovnice v daném roce pracovaly – součet za všechny výše 
uvedené cílové skupiny

2018 2019 2020

Evidované osoby 154 157 152

Propuštěno z výkonu trestu odnětí svobody 62 59 68

Počty osob evidovaných sociálními kurátory v přírůstkovém rejstříku

46

Sociální pracovnice se dále věnovaly osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a následně po jejich 
propuštění, zajišťovaly vypravení sociálních pohřbů, vydávaly parkovací průkazy pro osoby zdravotně 
postižené a také rozhodnutí o ustanovení zvláštních příjemců důchodů.
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Poskytnuta sociální pomoc po propuštění 17 17 26

Poskytnuta sociální pomoc před propuštěním 27 46 63

2018 2019 2020

Sociální pohřby 13 9 14

Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující těžce zdravotně postiženou 
osobu

307 328 306

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek 12 43 73

Další dvě pracovnice oddělení vykonávaly funkci veřejného opatrovníka. Výkon veřejného opatrovnictví 
zahrnuje péči o klienty ve všech oblastech jejich života, tj. zdravotní péče (komunikace s lékaři praktickými     
i odbornými, zajišťování periodických prohlídek a léků), zajištění sociálních služeb (smlouvy, jednání          
se službami), pracovně-právní oblast (různé druhy smluv, jednání s úřady, bankami, zaměstnavateli, 
soudy), vše související s bydlením (placení nákladů, nákupy vybavení domácností), komunikace s rodinou, 
sousedy, se zaměstnavateli, a v neposlední řadě přímo zajišťuje a koordinuje hospodaření s finančními 
prostředky klientů, vše v souladu s rozhodnutím soudu.

2018 2019 2020

Počet případů ustanovení města opatrovníkem osob omezených ve 
svéprávnosti

30 34 39

Řešení jednorázových intervencí při výkonu opatrovnictví 308 101 75

Řešení opakovaných intervencí při výkonu opatrovnictví 4.343 3.381 5.728

Sociální služby

V rámci regionální sítě pracovníci oddělení koordinovali činnost poskytovatelů sociálních služeb. 
Novým pomocníkem pro nalezení vhodné sociální služby dle dané životní situace se stal Katalog sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji dostupný na webových stránkách: https://socialnisluzby.kr-
kralovehradecky.cz/.
Stručný přehled sociální služeb působících na území města je k dispozici na webových stránkách města: 
https://www.trutnov.cz/cs/obcan/socialni-oblast/socialni-sluzby/socialni-sluzby-na-uzemi-mesta/.
Informace o službách působících v rámci ORP Trutnov a informace z registru poskytovatelů sociálních 
služeb lze najít prostřednictvím odkazu: https://www.trutnov.cz/cs/obcan/socialni-oblast/socialni-
sluzby/socialni-sluzby-spravniho-obvodu-orp/ostatni-socialni-sluzby.html.

Výkon samosprávy
Oddělení se podílelo na plnění zřizovatelských funkcí a metodicky vedlo příspěvkové organizace zřizované 
městem Trutnovem, tj. Městské jesle Trutnov, Stacionář mezi mosty Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, 
Pečovatelská služba Trutnov a Most k životu Trutnov. Dále zajišťovalo koordinaci činnosti sociální komise 
jako poradního a iniciativního orgánu Rady města Trutnova.

Sociální pracovnice oddělení pokračovaly v kompletním vedení agendy související s umísťováním občanů  
v domech s pečovatelskou službou v Trutnově, které se řídí Zásadami č. 2/2016. V rámci agendy byl 
zajišťován příjem žádostí, sociální šetření v domácnostech žadatelů, přidělení bodů dle daných kritérií     
pro vyhodnocení žádostí a jejich projednání na sociální komisi Rady města Trutnova (RM). Dle návrhu 
sociální komise poté RM vydává konečné stanovisko k zařazení nebo nezařazení žádosti na pořadník.        
V případě uvolnění bytu jsou oslovováni žadatelé dle pořadníku s nabídkou k nastěhování.

*)Žádosti o umístění do domů s pečovatelskou službou v Trutnově (DPS) 2018 2019 2020

*)Počet podaných žádostí 76 63 62

Počet schválených žádostí do pořadníku 38 36 46
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Počet neschválených žádostí do pořadníku 28 10 6

**)Počet umístěných žadatelů do DPS 28 40 28

Pozn.:
*) Rozdíl mezi počtem podaných žádostí a součtem řádků 2 a 3 tvoří žádosti vzaté zpět, odložené, zrušené např. z důvodu úmrtí
či umístění do domova pro seniory apod.
**) Do DPS se umísťují žadatelé z průběžně aktualizovaného pořadníku, tj. nejen z nově schválených žádostí v kalendářním roce,
a proto může jejich počet převyšovat počet schválených žádostí v řádku 2.

Sociální pracovnice obsluhovaly Linku pomoci pro seniory a osoby pozitivní nebo v karanténě, kterou          
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 zavedlo město Trutnov v březnu 2020. Během jejího 
provozu přijaly a zaznamenaly cca 45 požadavků občanů na zajištění pomoci (nákupy, dovoz obědů, 
zajištění léků a roušek apod.). Splnění požadavků volajících pak zajistili pracovníci Pečovatelské služby 
Trutnov, požadavky na zajištění roušek pracovníci Oblastní charity Trutnov.

Školství

Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností 
V rámci rozpisu rozpočtu tzv. přímých výdajů na vzdělávání (přímých neinvestičních výdajů); škol                 
a školských zařízení zřizovaných obcemi.

Jedná se celkem o 41 příspěvkových organizací:
10 základních škol s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ,ź
1 základní škola s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ se 2 odloučenými pracovišti s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ,ź
1 základní škola s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ sloučená se základní uměleckou školou,ź
6 základních škol s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ sloučených s mateřskou školou,ź
10 základních škol pouze s ročníky 1. stupně ZŠ sloučených s mateřskou školou,ź
8 mateřských škol (15 pracovišť),ź
3 základní umělecké školy,ź
1 středisko volného času,ź
1 střední škola.ź

Bližší informace o školách a školských zařízeních ve správním obvodu Trutnova jsou k dispozici na: 
www.trutnov.cz/cs/obcan/vzdelavani-a-skolstvi/prehled-skol-a-skolskych-zarizeni/.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2020
Od roku 2020 se na základě zákona č. 101/2017 Sb., ve znění zákona 167/2018 Sb., mění dosavadní 
normativní systém financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným 
svazkem obcí na tzv. normativně nákladový systém financování.
Zásadní změna se týká financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, 
konzervatořích a školních družinách, která je nově financována na základě skutečného počtu hodin přímé 
pedagogické činnosti, realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími 
programy a školní družinou v souladu s § 118 školského zákona.
 
U nepedagogické práce v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích 
zůstává i nadále normativní systém financování, mění se však způsob stanovení normativů, a to z jednotky 
výkonu dítě, žák, student na kombinaci jednotek výkonu ředitelství (právnická osoba), další pracoviště školy 
a třída mateřské, základní a střední školy, žák konzervatoře a student vyšší odborné školy. Základní 
umělecké školy jsou jako dosud financovány normativně na žáka, mění se pouze struktura normativů, které 
jednotně stanovilo ministerstvo pro všechny kraje.

Normativy pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách ministerstvo vyhlásilo na kalendářní rok     
a zveřejnilo ve Věstníku MŠMT podle § 161 odst. 1 školského zákona. Roční objem platových tarifů 
pedagogických pracovníků podle § 161 odst. 3 písm. a) školského zákona ministerstvo stanovilo na základě 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,         
ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2020
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Postup při stanovení roční výše finančních prostředků pro školy a školní družiny zřizované krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle § 161 odst. 3 školského zákona

 A. Stanovení maximálního rozsahu vzdělávání (PHmax) a maximálního rozsahu přímé        
pedagogické činnosti asistenta pedagoga (PHAmax)

 PHmax představuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školách              
na realizaci vzdělávání podle příslušného RVP a ve školní družině na realizaci vzdělávání podle        
§ 118 školského zákona financovaný ze státního rozpočtu.

 PHAmax představuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst.               
9 školského zákona a v odděleních školních družin zřízených pro žáky uvedené v § 16 odst.              
9 školského zákona. PHAmax se stanovuje pro mateřské, základní a střední školy a školní družinu   
(u středních škol pouze ve třídách s obory vzdělání 78-62-C/01).

 PHmax a PHAmax pro mateřskou školu stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro základní školu vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 123/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro střední školu a konzervatoř nařízení vlády          
č. 123/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro školní družinu vyhláška č. 74/2005 Sb.,            
ve znění pozdějších předpisů.

 PHmax a PHAmax se stanoví odděleně, a to pro každý druh školy a školní družinu zvlášť na základě 
příslušných právních předpisů. Pro stanovení PHmax a PHAmax se použijí data z příslušných 
výkonových výkazů k 30.09. (resp. 31.10.) aktuálního školního roku.

 B. Stanovení skutečného rozsahu vzdělávání realizovaného školou (PHškoly) či školní 
družinou (PHdružiny) a skutečného rozsahu přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga realizované ve škole či školní družině (PHasistent)

 PHškoly představuje skutečný rozsah vzdělávání ve škole v souladu s příslušným RVP realizovaný 
učitelem, v případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona také speciálním 
pedagogem, v případě středních škol u oborů vzdělání, kde je součástí RVP odborný výcvik, také 
učitelem odborného výcviku a u sportovních gymnázií také trenérem.

 PHdružiny představuje skutečný rozsah vzdělávání ve školní družině v souladu s § 118 školského 
zákona realizovaný zejména vychovatelem.

 PHasistent představuje skutečný rozsah přímé pedagogické činnosti realizovaný vedle učitele        
či speciálního pedagoga asistentem pedagoga ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona (u středních škol pouze ve třídách s obory vzdělání 78-62-C/01).

 PHškoly/PHdružiny a PHasistent se stanoví odděleně, a to pro každý druh školy a školní družinu 
zvlášť z dat uvedených v oddílech IVb a IVc ve výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců       
v regionálním školství k 30.09. aktuálního školního roku.

 V odd. IVb je uveden rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků (dále též „PP“) 
podle platových tříd a stupňů ve vybraných druzích škol a školní družině. Přímou pedagogickou 
činnost pedagogů stanovuje ředitel školy na základě nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. V odd. IVc se uvádějí hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických 
pracovníků pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů       
ve vybraných druzích škol a školní družině. Dále se v odd. IVc uvádějí mínusovou hodnotou hodiny 
výuky nad rámec RVP (např. hodiny nepovinných předmětů).
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2018 2019 2020

Mateřské školy 1.889 1.915 1.851

Speciální třídy MŠ 61 75 75

Základní školy 5.418 5.407 5.390

Speciální třídy ZŠ 80 95 89

Školní družiny 1.828 1.783 1.690

Školní kluby 350 232 230

Střední školy 231 237 232

Středisko volného času 1.026 1.150 1.053

Školní jídelny MŠ 1.780 1.999 1.936

Školní jídelny ZŠ 4.693 4.842 4.868

Školní jídelny SŠ 160 149 134

Školní jídelny – strávníků celkem 6.633 6.990 6.938

Srovnání počtu dětí, žáků, studentů a stravovaných v letech 2018 – 2020

50Výroční zpráva za rok 2020



Školy a školská zařízení (školní rok 2020/2021) 

51Výroční zpráva za rok 2020

Příspěvková organizace

MŠ ZŠ ŠD SŠ strávníci ŠJ SVČ ZUŠ

počet
tříd

počet
dětí

počet
tříd

počet
žáků

počet
oddělení

počet
žáků

počet
tříd

počet
studentů

MŠ ZŠ SŠ
zájmové
útvary

počet 
žáků

taneční
žáci

výtvarný
žáci

literární
žáci

hudební
žáci

1. ZŠ R. Frimla, Trutnov 18 423 5 118 408

2. ZŠ V Domcích, Trutnov 21 419 5 118 421 39

3. ZŠ Komenského, Trutnov 30 684 7 206 684

4. ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 25 567 6 176 535 6

odlouč. pr. - Náchod
odlouč. pr. - D. Radechová

4
1

89
23

2 65 62

5. ZŠ Mládežnická, Trutnov 24 511 5 131 460

6. ZŠ Náchodská, Trutnov 15 276 3 73 235

7. ZŠ Voletiny, Trutnov 10 89 2 34 52

8. ZŠ Malé Svatoňovice 9 190 2 44

9. ZŠ bří Čapků, Úpice 15 282 3 71 198

10. ZŠ Úpice - Lány 12 240 3 55 275

11. ZŠ Žacléř 10 222 2 40 183

12. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrk. 11 238 2 60 219 99 92

13. ZŠ a MŠ Bernartice 2 37 9 148 1 25 37 134

14. ZŠ a MŠ Horní Maršov 2 35 7 76 1 32 35 81

15. ZŠ a MŠ Mladé Buky 3 73 9 187 2 50 71 168

16. ZŠ a MŠ Pilníkov 2 42 9 167 1 34 42 148

17. ZŠ a MŠ Radvanice 1 24 8 121 1 26 23 100

18. ZŠ a MŠ Svoboda nad Ú. 3 63 11 219 2 60 46 233

19. ZŠ a MŠ Batňovice 1 28 3 51 2 44 28 51

20. ZŠ a MŠ Dolní Olešnice 1 16 2 19 1 9 18 24

21. ZŠ a MŠ Hajnice 1 36 3 33 1 29 36 31

22. ZŠ a MŠ Havlovice 2 43 2 31 1 30 42 30

23. ZŠ a MŠ Chotěvice 1 23 3 53 2 53 23 44

24. ZŠ a MŠ Chvaleč 1 22 2 24 1 24 18 24

25. ZŠ a MŠ Janské Lázné 1 24 2 29 1 25 24 27

26. ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou 1 25 3 35 1 21 26 39

27.
ZŠ a MŠ
Velké Svatoňovice

1 23 2 27 1 23 24 19

28. ZŠ a MŠ Vlčice 1 24 2 21 1 19 24 23

29. MŠ Trutnov *)
33 762 901

30. MŠ Jívka 1 16 16

31. MŠ Libňatov 2 43 43

32. MŠ Malé Svatoňovice 2 48 48

33. MŠ Rtyně v Podkrkonoší 
*)

3 72 85

34. MŠ Suchovršice 2 47 47

35. MŠ Úpice 9 146 147

36. MŠ Žacléř 
*)

5 87 100

37. ZUŠ Trutnov 140 257 34 405

38. ZUŠ Úpice 93 61 11 308

39. ZUŠ Žacléř 66 86

40. SVČ Trutnov 77 1.053

41. Gymnázium a SOŠ Úpice 12 232 80 89

29. MŠ Trutnov 4 49

33. MŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 13

36. MŠ Žacléř 1 13
 počty dětí (tříd) bez dětí speciálních tříd (speciální třída "S" – vykazována samostatně)*)

Speciální třídy „S”



2018 2019 2020

Platy zaměstnanců 345.594,424 404.995,870 478.109,548

Ostatní osobní náklady (OON) 3.638,614 3.815 3.477,370

Související zákonné odvody 132.480,877 154.295,144 188.332,510

Limit čerpání přidělený ORP Trutnov odborem školství KÚ k řešení disproporcí 
a záležitostí nezohledněných normativním rozpočtem

826 832 2.590,0

Na pokrytí přímých neinvestičních výdajů (NIV) bylo 41 příspěvkovým organizacím ORP Trutnov 
normativně rozepsáno:

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč
           V roce 2020 nebyl přidělen limit rezervy, ale byly proplaceny mzdové náklady spojené s čerpáním dovolené po mateřské
           dovolené, odstupné, platové postupy, mimořádné požadavky Š a ŠZ.

V průběhu roku 2020 bylo provedeno devět úprav závazných ukazatelů rozpočtu přímých NIV:
k 06.03.2020 normativní rozpis rozpočtu přímých NIV a podpůrných opatření za 1. - 2. měsíc roku 2020, ź
k 01.04.2020 důvodem bylo rozdělení rezervy KÚ,ź
k 05.05.2020 korekce platů ve ŠJ, podpůrná opatření 3. - 4. na platy a ONIV, přesuny mezi platy a OON,ź
k 05.06.2020 podpůrná opatření 5. na platy a ONIV, přesuny mezi platy a OON,ź
k 05.08.2020 podpůrná opatření 6. - 7. na platy a ONIV, přesuny mezi platy a OON,ź
k 17.09.2020 změny výkonů od září 2020 v souvislosti s novým školním rokem 2020/2021, přesuny mezi ź
platy a OON, podpůrná opatření 9. na platy a ONIV,
k 07.10.2020 změny výkonů na základě výkonových výkazů podle stavu k 30.09.2020, převody mezi platy ź
a OON, podpůrná opatření 10. na platy a ONIV,
k 19.11.2020 podpůrná opatření 11. na platy a ONIV, převody mezi platy a OON,ź
k 02.12. 2020 podpůrná opatření 12. na platy a ONIV,převody mezi platy a OON.ź

ÚZ 33 353 Platy OON Odvody FKSP ONIV NIV celkem
Počet

zaměstnanců
(přepočtený)

Původní 
rozpočet

471.110,004 4.139,400 160.634,304 9.422,196 7.685,058 652.990,962 1.121,5846

Úprava
k 01.04.2020

473.421,675 4.139,400 161.415,650 9.468,429 7.686,308 656.131,462 1.124,8391

Úprava
k 05.05.2020

474.643,193 4.139,400 161.828,523 9.492,862 7.687,808 657.791,786 1.124,3391

Úprava
k 05.06.2020

474.959,103 4.039,400 161.901,501 9.499,180 7.688,808 658.087,992 1.125,1761

Úprava
k 05.08.2020

474.457,745 4.039,400 161.732,042 9.489,153 7.688,808 657.407,148 1.123,9636

Úprava
k 17.09.2020

474.880,041 3.829,400 162.817,797 9.557,599 7.730,808 661.815,645 1.130,0688

Úprava
k 07.10.2020

478.023,544 3.620,879 162.795,822 9.560,469 15.548,878 669.549,592 1.130,5306

Úprava
k 19.11.2020

478.260,194 3.460,879 162.821,730 9.565,203 15.840,478 669.948,484 1.131,6667

Úprava
k 02.12.2020

478.208,959 3.520,879 162.246,930 9.564,178 15.844,228 669.962,937 1.131,5564

Přehled závazných ukazatelů rozpočtu přímých NIV v rámci ORP Trutnov na rok 2020
(ÚZ 33 353)

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Ostatní dotace
Příspěvkové organizace získaly v průběhu roku 2020 od MŠMT prostřednictvím kraje i další účelové 
prostředky. Jejich použití bylo samostatně vymezeno (včetně účelového znaku ÚZ).
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ÚZ Název rozvojového programu Poskytnuto

33038
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2018/2019 
„Excelence středních škol 2019“

17,000

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 115,521

33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 52,529

33079
Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 
Phmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích

188,301

Rozvojové programy

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Finanční vypořádání dotací a plnění závazných ukazatelů
Finanční vypořádání veškerých dotací poskytnutých ze státního rozpočtu bylo provedeno v lednu 2021. 
Jednalo se celkem o 670.368.754,56 Kč, z toho bylo 373.352,14 Kč z dotací z rozvojových programů.          
V průběhu roku bylo vráceno 32.475,42 Kč nevyčerpaných prostředků na účet kraje z přímých nákladů       
na vzdělávání, z rozvojového programu ÚZ 33070 na podporu výuky plavání v základních školách bylo 
vráceno 24.484,00 Kč, z rozvojového programu ÚZ 33075 podpora vzdělávání cizinců na školách bylo 
vráceno 7.853,00 Kč, z rozvojového programu ÚZ 33079 na podporu financování přímé pedagogické 
činnosti učitelů do nároku Phmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích bylo 
vráceno 138,42 Kč. Závazné ukazatele finančních prostředků byly dodrženy a vyčerpány v celkové výši 
669.919.428,00 Kč.

Výkon samosprávy
Oddělení zajišťovalo v roce 2020 zejména tyto činnosti:

plnění povinností obce, které vyplývají ze zákona o obcích, školského zákona a dalších obecně ź
závazných právních předpisů a vnitřních předpisů města,
vedení agendy nepředaných osobních spisů bývalých zaměstnanců ve školství v rámci okresu Trutnov     ź
a vydávání potvrzení o průběhu zaměstnání,
metodické řízení škol a školského zařízení zřizovaných městem Trutnovem,ź
přípravu podkladů k výkonu zřizovatelských funkcí pro jednání orgánů města, včetně změn v příslušných ź
rejstřících a registrech,
spolupráci se školskými radami při základních školách a vytváření podmínek pro jejich činnost,ź
přípravu podkladů koncepčních záměrů rozvoje, finančních a materiálních podmínek pro činnost, ź
výsledků šetření kontrolních orgánů a jejich projednávání s řediteli,
kontrolu dodržování organizačních opatření města,ź
vedení personální agendy ředitelů,ź
šetření a vyřizování podaných stížností na ředitele,ź
organizaci a vlastní konání vyhlášeného konkursního či výběrového řízení na funkci ředitele,ź
spolupráci s poradním a iniciativním orgánem Rady města Trutnova, tj. školskou komisí,ź
informování na webových stránkách města o dění v oblasti školství.ź

Město Trutnov zřizuje:
7 základních škol (z toho 1 ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami),ź
1 mateřskou školu s 11 pracovišti,ź
1 základní uměleckou školu,ź
1 školské zařízení pro zájmové vzdělávání (Středisko volného času Trutnov).ź

Všechny uvedené subjekty mají právní formu příspěvková organizace a jsou zařazeny v rejstříku škol           
a školských zařízení.

Bližší informace o školách a školském zařízení zřizovaných městem Trutnovem jsou k dispozici na:
https://www.trutnov.cz/cs/obcan/vzdelavani-a-skolstvi/s-a-sz-na-uzemi-mesta/zrizovatel-mesto-
trutnov.html.

Oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví dále zajišťovalo koordinaci činnosti školské komise jako 
poradního a iniciativního orgánu Rady města Trutnova.
Vedoucí odboru byl členem všech sedmi školských rad při základních školách zřizovaných městem 
Trutnovem (společně s místostarosty byl jmenován Radou města Trutnova jako zástupce za zřizovatele).
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Zdravotnictví

Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností

Vedení agendy přísně zúčtovatelných tiskopisů s modrým pruhem

2018 2019 2020

Počty vydaných bločků receptů s modrým pruhem 45 67 66

Počty vydaných bločků žádanek s modrým pruhem 12 4 14

Počty vydaných evidenčních knih 12 9 21

Praktickým a odborným lékařům bylo vydáno 53 kusů tiskopisů a 48 kusů tiskopisů zástupcům oddělení 
Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Rozhodnutí ve správním řízení „Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5“ nebylo v roce 
2020 vydáno žádné.
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností

Oddělení v průběhu roku 2020 zajišťovalo především tyto činnosti:
ochranu dětí ohrožených negativními vlivy – zanedbávání, týraní, zneužívání, domácí násilí,ź
zastupování dětí v soudních řízeních a ostatních řízeních, ve kterých nemohou být zastoupeny rodiči,ź
návštěvy v rodinách, školských a zdravotnických zařízeních, zjišťování, jak je o dítě postaráno,ź
pohovory s dětmi a zjišťování jejich názoru na záležitosti, které se jich týkají,ź
sledování vývoje dětí svěřených do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručnictví, adopce, péče ź
jiné osoby než rodiče),
přijímání a prověřování žádostí o náhradní rodinnou péči,ź
sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy dětí – návštěvy dětí a rodičů,ź
podávání návrhů a podnětů soudu, včetně návrhů na předběžné opatření v případě ohrožení dítěte, ź
rozhodování o výchovných opatřeních a kontrola jejich účinnosti,ź
sociální kuratela – sociální práce s dětmi se závažnými výchovnými problémy, trestnou činností                ź
a s rodinami těchto dětí,
účast na veškerých úkonech v trestním řízení proti mladistvým pachatelům,ź
účast u výslechů dětí a mladistvých před orgány činnými v trestním a přestupkovém řízení,ź
účast u výslechů poškozených dětí a podání podnětů na zahájení trestního řízení,ź
zastupování poškozených dětí v trestním řízení,ź
pořádání případových konferencí,ź
sociálně-právní poradenství,ź
vyhodnocování situace ohrožených dětí a zpracovávání individuálního plánu jejich ochrany,ź
sanace rodiny – intenzivní terénní sociální práce v rodinách s ohroženými dětmi,ź
výkon funkce veřejného poručníka dítěte,ź
vyřizování přestupků na úseku sociálně-právní ochrany dětí,ź
nepřetržitá pohotovostní služba na mobilním telefonu.ź
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Sociálně-právní činnost

2020

Počet rodin, jejichž problémy se řešily v daném roce 1.231

Soudní řízení, ve kterých OSPOD vykonával funkci opatrovníka dítěte 488

Účast kurátorů v trestních řízeních a řízeních dle zákona o soudnictví
ve věcech mládeže 27

Počet dětí, které OSPOD zastupoval jako veřejný poručník 10

Návrhy a podněty na zahájení soudního řízení podané ze strany OSPOD 49

Návrhy na předběžné opatření v případech akutního ohrožení dítěte 9

Trestní oznámení podaná ze strany OSPOD 6

Vyhodnocení situace a individuální plány ochrany dítěte 595

Případové konference pořádané OSPOD 14

Akutní výjezdy mimo pracovní dobu v rámci pohotovostní služby 41
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Údaje níže uvedené jsou pouze za rok 2020, a to z důvodu změny sledovaných položek ve statistických 
výkazech MPSV.
Zároveň došlo i k vývoji počtu jednotlivých typů soudních řízení, proto jsou samostatně uváděna některá 
řízení dříve zahrnovaná  pod položku "ostatní".

Počet dětí v jednotlivých dílčích agendách

2020

Děti s nařízeným dohledem nad výchovou 130

Děti v ústavní výchově k 31.12. 36

Děti v pěstounské péči a poručenství k 31.12. 151

Děti v péči jiných fyzických osob k 31.12. 21

Děti a mladiství s výchovnými problémy (klienti kurátorů pro mládež) 186

Děti a mladiství s trestnou činností 21

Evidované případy fyzického a psychického týrání dětí 9

Evidované případy sexuálního zneužívání dětí 2

Počet dětí odebraných z péče rodičů za rok 2020 26

Z toho odebrané děti z důvodu závažných výchovných problémů 14

Z toho odebrané děti z důvodu závažného zanedbáváni 11

Z toho odebrané děti z důvodu týrání nebo zneužívání 1
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Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči

2020

Žadatelé o osvojení k 31.12. 5

Žadatelé o pěstounskou péči k 31.12. 7

Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu k 31.12. 1

Druhy soudních řízení, ve kterých OSPOD vykonával funkci opatrovníka nezletilých dětí

2020

Svěření do výchovy jednoho z rodičů v souvislosti s rozvodem 104

Svěření do výchovy jednoho z rodičů bez souvislosti s rozvodem 81

Úprava a změna výživného, exekuce na výživné 83

Změna výchovného prostředí v rámci rodiny 22

Úprava styku s rodičem nebo s jinou blízkou osobou 43

Nařízení nebo zrušení ústavní výchovy 23

Nařízení nebo zrušení dohledu nad výchovou 20

Zbavení nebo omezení rodičovské odpovědnosti 19

Pěstounská péče a poručenství 15

Osvojení 10

Určení a popření otcovství 7

Významná věc pro dítě (určení jména, příjmení, bydliště, školy) 19

Jmění dítěte, dědictví, schválení smlouvy 17

Zastupování dítěte ve vztahu k Ústavnímu soudu 1

Ostatní (změny příslušnosti soudů apod.) 24

Specifická situace pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020:

Sociálně-právní ochranu dětí nelze zásadně omezit či zcela pozastavit žádným typem krizového                 
či mimořádného opatření. Pracovníci oddělení tedy plynule zajišťovali výkon jednotlivých agend.              
Dle konkrétní situace klientů více využívali bezkontaktní formy komunikace. Omezili jednání s větším 
počtem účastníků, případové konference svolávali jen v situacích, kdy je tato povinnost uložena zákonem. 
Volba osobní či jiné formy kontaktu vždy záležela na projednávané záležitosti a míře ohrožení dítěte.
V případech ohrožených dětí vykonávali pracovníci návštěvy v rodinách bez omezení. Zajišťovali rovněž 
poradenství ve specifických situacích, které v souvislosti s mimořádnými opatřeními nastaly (neshody 
rodičů ohledně předávání dětí, problémy s neplněním distanční výuky, zvýšená míra napětí v rodinách, 
zajištění dětí, které přišly o pečující osobu). Zastupování dětí v soudních řízeních bylo zabezpečeno           
ve všech případech, a to osobní účastí nebo podáním písemných zpráv a vyjádření. Účast u výslechů 
nezletilých dětí byla zajištěna vždy osobně. Pohotovostní služba fungovala po celou dobu bez omezení.
V roce 2020 byly kanceláří Veřejný opatrovník řešeny 4 případy - 3 z nich jsou ze strany OSPOD v pořádku    
a 1 případ je dosud neuzavřen.
Za účelem zajištění bezpečnosti měli pracovníci k dispozici ochranné prostředky (roušky, respirátory, 
rukavice, dezinfekce).
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Komunitní plánování sociálních služeb v Trutnově

V prosinci 2016 byl oficiálně zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě (KPSS). 
KPSS na území Trutnova vychází z příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách   
v platném znění, je v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje             
a Strategií KHK v oblasti sociálních služeb a dále v souladu se Strategickým plánem města Trutnova.

V rámci procesu KPSS byl vytvořen a schválen první Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města 
Trutnova na období 2018 – 2020, na který bude navázán nový plán pro období 2021 – 2023. Zároveň je       
na každý kalendářní rok vytvořen a schválen prováděcí dokument, tzv. akční plán rozvoje sociálních služeb, 
jehož prostřednictvím dochází k postupnému naplňování jednotlivých opatření střednědobého plánu. 
Aktivity stanovené v akčním plánu pro rok 2020 byly v souvislosti s pandemií COVID-19 splněny pouze 
částečně. Došlo k posílení personálního zajištění u stávajících služeb, které bylo podpořeno KÚ KHK: 
Pečovatelská služba Trutnov, Oblastní charita Trutnov – osobní asistence a pečovatelská služba, Raná 
péče Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí a Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové n. L., 
pobočka v Trutnově, kde byla navýšena kapacita provozní doby o 4 hodiny týdně spolu s finanční dotací 
20.000 Kč. Od roku 2020 byla zahájena činnost kontaktního místa Tichý svět v Trutnově, který podporuje 
prostřednictvím sociálních služeb osoby se sluchovým a kombinovaným postižením. Současně lze využít     
i Tiché linky – online tlumočení do znakového jazyka. 
Pro udržení a rozvoj komunitního plánování a koordinaci sociálních služeb, ale i dalších sociálních aktivit      
je na odboru zřízena pracovní pozice koordinátora plánování sociálních služeb. Na činnostech v rámci 
komunitního plánování se podílejí i další pracovníci odboru. 
01.04.2020 byla zahájena realizace nového projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti      
na území obcí Královéhradeckého kraje II“, který navazuje na Projekt I a potrvá do 30.06.2022. 

Více informací k procesu KPSS je k dispozici na: https://www.trutnov.cz/cs/obcan/socialni-oblast/komunitni-
planovani-socialnich-sluzeb.html.
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ODBOR SPRÁVNÍ

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
úsek administrativyź
oddělení dopravně správních agend ź
oddělení matrikyź
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel ź
oddělení právní ź
oddělení přestupkůź

Základní působnost odboru
Základní působnost odboru spočívá převážně ve výkonu přenesené působnosti v rozsahu uvedeném níže   
u jednotlivých oddělení. Správní odbor tvoří pět oddělení a jeden úsek.

Oddělení dopravně správních agend

Registr silničních vozidel
Eviduje silniční motorová a přípojná vozidla, provozovatele a vlastníky, vydává osvědčení o registraci část   
I. a II. (technické průkazy), přiděluje tabulky s registrační značkou, provádí změny údajů v registru, eviduje 
pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, vyřazuje vozidla z provozu a provádí zánik vozidla.
Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí, jednotlivě vyrobeného 
vozidla a přestavbu vozidla, schvaluje výměnu karoserie, motoru a tažného zařízení a přiděluje úřední nebo 
obnovené číslo karoserie, v rámci těchto úkonů vede správní řízení. 
Poskytuje údaje z registru těm, kteří prokáží právní zájem, jedná se hlavně o soudy, složky policie, exekutory. 
V centrálním registru vozidel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov bylo v roce 2020 
evidováno 56.139 provozovaných silničních vozidel. 

Registr silničních vozidel  2018 2019 2020

Počet operací v registru 30.699 54.087 49.855

Zánik silničního vozidla 1.463 1.561 1.639

Vyřazení silničního vozidla z provozu 990 871 1.021

Schválení přestavby vozidla 89 87 87

Vyvezeno vozidel do zahraničí 163 161 118

První registrace vozidla 3.132 3.089 2.714

Vyřízeno písemných dotazů exekutor, soud, policie atd. 2.998 1.646 2.307
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Registr řidičů
Eviduje osobní údaje řidičů, udělená řidičská oprávnění, vydává a odnímá národní řidičské průkazy, vydává 
mezinárodní řidičské průkazy, mění řidičské průkazy vydané cizím státem, eviduje spáchané přestupky       
a vede bodové hodnocení, zakládá evidenční karty a spisy řidičů, eviduje profesní průkazy, učitele autoškol, 
vydává paměťové karty řidičů.
Vede správní řízení o odevzdání řidičského průkazu po dosažení dvanácti bodů, o přezkoušení odborné 
způsobilosti řidičů a o přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů. Poskytuje údaje z registru těm, kteří 
prokáží právní zájem, formou výpisu.
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Registr řidičů 2018 2019 2020

Počet řidičů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov 31.990 34.543 36.432



Registr řidičů  2018 2019 2020

Počet operací v registru 77.124 72.142 109.305

Vydáno řidičských průkazů, včetně mezinárodních 6.458 4.681 5.627

Počet řidičů v zákazu řízení 330 360 356

Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů 45 37 44

Vydáno paměťových karet 727 216 185

Počet všech rozhodnutí vydaných ve správním řízení 290 142 281

Počet odvolání 13 3 6

Počet námitek 18 15 14

Počet zrušených rozhodnutí 1 0 1

Vydáno výpisů z karty řidiče a bodového hodnocení 1.463 986 1.415

Počet profesních průkazů 1.635 353 215

Zkušební komisaři autoškol
Provádějí přezkoušení odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, 
DE, T, řidičů vybodovaných, po uplynutí trestu, po tříleté ztrátě zdravotní způsobilosti a přezkoušení profesní 
způsobilosti řidiče.
Registrují 14 výcvikových středisek autoškol a v těchto provozovnách provádějí výkon státního dozoru.

Zkušební komisaři autoškol 2018 2019 2020

Počet registrovaných autoškol 15 14 14

Počet žadatelů o získání oprávnění, profesní způsobilost, vrácení řidičského 
průkazu

979 962 874

Počet zkoušek o řidičské oprávnění (první + opravná zkouška) 1.502 1.556 1.252

Počet udělených oprávnění 672 685 671

Neúspěšnost u zkoušek o řidičské oprávnění 28,2 % 25,7 % 22,8 %

Počet zkoušek profesní způsobilosti (první + opravná zkouška) 25 12 12

Počet zkoušek o vrácení řidičského průkazu (první + opravná zkouška) 83 106 68
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Správní poplatky vybrané oddělením dopravně správních agend za rok 2020

Správní poplatky vybrané za úkony v Kč 2018 2019 2020

V registru řidičů 1.084.000 617.000 547.620

V registru vozidel 7.565.000 7.352.800 6.757.250

Zkušební komisaři autoškoly 782.000 744.800 668.100

Celkem vybráno 9.431.000 8.715.310 7.972.970
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Oddělení matriky

Hlavním úkolem oddělení matriky je vykonávání státní evidence narození, manželství a úmrtí. Tato evidence 
spočívá nejen ve vedení rukopisně psaných matričních knih a souběžného vedení knih za pomoci výpočetní 
techniky, ale i mnoha dalších činností a povinností s tím souvisejících. Činnost oddělení v roce 2020 ovlivnilo 
uzavření porodnice v Oblastní nemocnici Trutnov a onemocnění COVID-19.

Matrika v Trutnově zajišťuje tuto agendu nejen pro město Trutnov, ale i pro obce, které nejsou pověřeny 
výkonem matriční agendy a spadají do tzv. matričního obvodu, což jsou Horní Olešnice, Dolní Olešnice, 
Hajnice, Chotěvice, Pilníkov, Vlčice, Chvaleč, Jívka, Radvanice a Staré Buky. Trutnovská matrika, jakožto 
matrika obce s rozšířenou působností, vykonává i pravidelnou metodickou a kontrolní činnost pro matriční 
úřady v jeho správním obvodu, kterými jsou Horní Maršov, Janské Lázně, Mladé Buky, Malé Svatoňovice, 
Velké Svatoňovice, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř a Svoboda nad Úpou.

Ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti byly v roce 2020 uspořádány 2 zlaté a diamantové svatby, 
tzv. stříbrné podvečery (slavnostní akt pro páry, které v daném roce oslaví 25 let společného života) se         
v r. 2020 z důvodu pandemické situace související s onemocněním COVID-19 nekonaly. Do života bylo 
přivítáno 89 trutnovských občánků a osobně bylo navštíveno s přáním a malým dárkem 306 občanů 
Trutnova, kteří oslavili významné životní jubileum.

Matriční agenda v číslech

Název úkonu 2018 2019 2020

Zápis narození 646 694 390

1)Zápis manželství 154 153 136

2)Zápis úmrtí 488 487 558

Zápis o určení otcovství 262 280 215

Vydané druhopisy matričních dokladů 635 884 594

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 10 13 7

Matriční doklady vydané do ciziny 60 52 57

Osvědčení k církevnímu sňatku 4 8 2

3)Žádosti o zápis do zvláštní matriky 19 13 12

Doslovné výpisy z matričních knih 106 78 90

 4)Dodatečné záznamy do matričních knih 359 694 538

Žádosti o nahlédnutí do matričních knih 35 73 26

Volba 2. jména, uvedení cizojazyčné podoby jména, žádost o zápis příjmení 
žen a dětí v mužském tvaru, další prohlášení a oznámení

32 36 23

Správní řízení o prominutí dokladu k uzavření manželství 7 15 5

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství 13 18 8

Správní řízení ve věci změny jména a příjmení 19 29 18

Žádosti o vydání osvědčení o st. občanství (ÚMČ Praha 1) 0 0 0

Příprava a přezkoušení úředníků – vidimace a legalizace 4 1 0

Kontroly matriční agendy úřadů ve správním obvodu 9 9 0
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Konzultační dny pro matriční úřady ve správním obvodu 1 1 0

Ověřovací doložka na matriční doklady do ciziny 6 9 0

Aktualizace sbírek listin matričních úřadů v územním obvodu 125 128 122

Identifikace fyzických a právnických osob 0 0 0

Vidimace a legalizace 67 25 8

Správní poplatky v Kč 160.613 171.320 140.210

Poplatky za svatby mimo stanovené místo v Kč 63.000 80.900 72.200

Činnost ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti

Stříbrné podvečery 10 9 0

Zlaté a diamantové svatby 4 4 2

Vítání dětí do života 202 183 89

Životní jubilea – osobní blahopřání 443 436 306

1) 42 sňatků bylo uzavřeno na základě žádosti snoubenců mimo stanovenou obřadní síň.
2) Z celkového počtu zemřelých bylo 258 občanů Trutnova, ke 24 úmrtím došlo v obcích jeho matričního obvodu.
3) Do Zvláštní matriky v Brně se zapisují matriční události občanů ČR, ke kterým dojde v cizině.
4) Jedná se zejména o zápisy sňatků rodičů dítěte, popření a určení otcovství, osvojení, rozvody manželství, změny jména a příjmení, 
stanovení data úmrtí soudem atd.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

V roce 2020 došlo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel k poklesu činnosti v souvislosti           
s onemocněním COVID-19.
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Správní poplatky a uložené pokuty v Kč 2018 2019 2020

Správní poplatky 2.284.800 2.074.530 636.500

Projednáno přestupků 1.065 765 450

Uložené pokuty 215.800 166.800 106.900

Osobní doklady
Přijímá žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy, které následně i vydává. Žádosti o občanský průkaz 
nabírá a následně předává i přímo u občanů, kteří se nemohli dostavit k realizaci občanského průkazu 
osobně. Důvodem jsou závažné dlouhodobé zdravotní důvody (klienti v pečovatelských domech, 
domovech seniorů, v nemocnicích) nebo výkon trestu odnětí svobody (věznice Odolov). V souvislosti           
s výkonem volebního práva vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti kratší   
6 měsíců. Jde o doklady, které se vyrábí původní technologií, kdy žadatel po doložení totožnosti musí vyplnit 
žádost a předložit 2 fotografie. Tento doklad se vydává ve zkrácené lhůtě pro občany, kteří byli zasaženi 
mimořádnou událostí, v souvislosti s výkonem volebního práva a po udělení státního občanství.

Přehled vydaných osobních dokladů 2018 2019 2020

Občanské průkazy 8.390 7.107 6.149

z toho off-line 146 177 113
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z toho bez strojově čitelných údajů 132 14 9

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji 4.215 3.353 1.408

Evidence obyvatel
Na úseku evidence obyvatel se evidují všichni občané České republiky, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v městě Trutnově. K 31.12.2020 bylo v Trutnově celkem evidováno 29.778 občanů. Eviduje se 
změna trvalého pobytu. Dále vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu; tito občané jsou 
následně evidováni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (Trutnov, Slovanské náměstí 165). V náplni 
činnosti je i poskytování informací a osobních údajů v dané oblasti, a to jak fyzickým osobám, tak                    
i právnickým osobám podle zvláštních právních předpisů. Na základě žádosti zavádí doručovací adresy     
do informačního systému evidence obyvatel. K 31.12.2020 této možnosti využívalo 112 občanů. 
K běžným úkonům úseku evidence obyvatel v roce 2020 patřily i opravy osobních údajů občanů                   
v agendových informačních systémech státní správy. Zpravidla jde o drobné nesrovnalosti nebo doplnění 
neúplných údajů u jednotlivých osob, které byly odstraněny.

Přehled úkonů na úseku evidence obyvatel 2018 2019 2020

Přihlášení k trvalému pobytu 1.357 1.330 1.171

z toho      - přihlášeno z jiných obcí 486 501 445

                - změna trvalého pobytu v rámci Trutnova 871 829 726

Počet obyvatel, kteří se odstěhovali  z města Trutnova 687 626 650

Zrušení údaje o trvalém pobytu ve správním řízení 83 65 51

Počet osob evidovaných na adrese ohlašovny k 31.12. 1.285 1.277 1.233

Poskytování informací a osobních údajů podle zvláštních právních předpisů 95 87 109

Žádost o zavedení doručovací adresy 17 20 14

Počet osob se zavedenou doručovací adresou v Trutnově k 31.12. 106 182 112

Opravy osobních údajů v agendových informačních systémech státní správy 250 200 160

Právní oddělení a veřejné zakázky

V roce 2020 došlo ke zrušení oddělení veřejných zakázek a k jeho podřazení pod oddělení právní.
Právní oddělení v souladu se svým zaměřením poskytovalo právní služby samosprávným orgánům města    
i jednotlivým odborům městského úřadu. Pomáhalo řešit zadávání obzvlášť složitých veřejných zakázek 
příspěvkovým organizacím města a obchodním společnostem zřízeným a založeným městem Trutnov. 
Podílelo se na tvorbě opatření města Trutnova, která reagovala na opatření vlády ČR v souvislosti                
s pandemií nemoci COVID-19. 
Ze soudních sporů lze uvést např. žalobu na městský úřad v řízení na ochranu proti nečinnosti správního 
orgánu. Žaloba byla téměř v celém rozsahu neúspěšná.
Mezi nejvýznamnější veřejné zakázky, které oddělení právní v r. 2020 administrovalo, patří zejména 
zadávací řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská.
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Přehled nejčastějších činností:

Druh činnosti: 2018 2019 2020

Sepisy smluv města (kontrola, případně samostatné vypracování) 980 853 1.007

Kontrola materiálů k projednání v orgánech

Výroční zpráva za rok 2020



- porada vedení 365 357 252

- rada města 1.294 1.371 1.227

- zastupitelstvo města 205 218 175

Tvorba právních a vnitřních předpisů – spolupráce na tvorbě a změnách 3 7 0

Soudní řízení, vymáhání pohledávek, jiné spory 2 7 3

Administrace veřejných zakázek celkem 102* 101** 78***

Vyřizování žádostí o informace 45 43 55

*     z toho úplná administrace 61 a částečná administrace 41 
**    z toho úplná administrace 55 a částečná administrace 46
***  z toho úplná administrace 45 a částečná administrace 33

Oddělení přestupků

Přestupky na úseku občanského soužití, majetku a veřejné správy
Oddělení přestupků zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků v územním obvodu města, k jejichž 
projednání je příslušný Městský úřad Trutnov, pokud k jejich projednání není příslušný jiný odbor městského 
úřadu. Jde mj. o přestupky proti státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti 
veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití.

Současně na základě uzavřených veřejnoprávních smluv zajišťuje oddělení přestupků výkon této agendy 
pro 26 následujících obcí: Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, 
Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, 
Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, 
Svoboda nad Úpou, Vlčice, Zlatá Olešnice a Žacléř. 

Přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb. (zejm. přestupky proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a majetku)

2018 2019 2020

Počet oznámených skutkových podstat 712 571 690

Počet přestupků vyřízených příkazem na místě 293 214 140

Počet přestupků vyřízených příkazem 158 90 171

Počet přestupků vyřízených rozhodnutím 235 40 36

Počet odložených přestupků 203 197 302

Počet odvolání proti rozhodnutím 1 2 2

Objem uložených pokut v tis. Kč včetně nákladů řízení 806 527 763

Přestupky zejména na úseku dopravy
Dále oddělení přestupků projednává přestupky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností             
ve věcech, které spravuje, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní 
orgány. V převážné většině jde o přestupky spáchané v rozporu se zákonem o silničním provozu (včetně 
přestupků zaznamenaných stacionárním radarem v Mladých Bukách), o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla, zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
zákonem o pozemních komunikacích (přestupky podle tohoto zákona od 01.07.2021 projednává Odbor 
výstavby). 
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Úsek dopravy 2018 2019 2020

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích

Počet všech oznámených skutkových podstat 11.742 6.163 9.402

Celkový počet vydaných výzev provozovateli vozidla k úhradě určené částky 8.806 5.257 8.741

Počet odložených oznámení na základě uhrazení určené částky 6.399 5.168 7.492

Počet přestupků vyřízených příkazem na místě 429 87 41

Počet přestupků vyřízených příkazem 1.863 1.594 1.717

Počet přestupků vyřízených rozhodnutím 136 82 115

Počet odložených přestupků (mimo odložených oznámení na základě 
uhrazení určené částky)

396 286 574

Počet rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu 201 238 227

Přestupky dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Počet oznámených skutkových podstat 73 88 163

Počet přestupků vyřízených příkazem na místě 1 4 6

Počet přestupků vyřízených příkazem 63 48 124

Počet přestupků vyřízených rozhodnutím 1 18 10

Počet odložených přestupků 2 7 15

Přestupky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Počet oznámených skutkových podstat 29 177 94

Počet přestupků vyřízených příkazem na místě 5 26 6

Počet přestupků vyřízených příkazem 18 90 48

Počet přestupků vyřízených rozhodnutím 0 0 3

Počet odložených přestupků 4 12 27

Celkem dle zákonů č. 361/2000 Sb., č. 168/1999 Sb. a č. 56/2001 Sb.

Celkový počet odvolání 39 20 20

Objem uložených pokut včetně nákladů řízení a uhrazených určených částek 
na základě výzvy v tis. Kč

14.145 11.098 13.256

z toho uhrazených určených částek na základě výzvy dle zákona č. 361/2000 
Sb. v tis. Kč

7.601 4.996 7.154

Dále projednává přestupky dle zákona o střetu zájmu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, vybrané přestupky na úseku zdravotnictví a ostatní přestupky na úseku dopravy.
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Přestupky dle ostatních právních předpisů 2018 2019 2020

Počet oznámených skutkových podstat 114 183 70

Počet přestupků vyřízených příkazem na místě 1 0 4

Počet přestupků vyřízených příkazem 94 102 20
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Počet přestupků vyřízených rozhodnutím 2 1 28

Počet odložených přestupků 14 55 17

Počet odvolání 0 0 0

Objem uložených pokut v tis. Kč včetně nákladů řízení 106 101 159

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako 
povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká 
pouze písemně podaných žádostí o informace. Rada města Trutnova vzala tuto zprávu na vědomí svým 
usnesením č. RM_2021-169/4 dne 22. února 2021.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2020 bylo podáno celkem 55 písemných žádostí o informace, na základě kterých byly požadované 
informace poskytnuty v 53 případech. U dvou žádostí byl žadatel vyzván k úhradě (před poskytnutím 
informací) nákladů mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Jeden žadatel již nereagoval (č. 48), druhý podal 
stížnost (č. 49), která byla postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ke dni zpracování 
zprávy o ní nebylo ještě rozhodnuto. U jedné žádosti byla podána stížnost pro neúplnost poskytnutých 
informací (č. 23). Stížnosti bylo vyhověno a byly poskytnuty doplňující informace. O odmítnutí (částečném) 
žádosti bylo vydáno celkem jedno rozhodnutí (č. 41). Žadatel podal proti němu odvolání. Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje odvolání zamítl a rozhodnutí MěÚ Trutnov potvrdil.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2020 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí města o (částečném) odmítnutí žádosti                  
o poskytnutí informace č. 41. Krajský úřad Královéhradeckého kraje odvolání zamítl a rozhodnutí MěÚ 
Trutnov potvrdil.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2020 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 
V roce 2020 byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace. U žádosti poř. č. 41 proti 
tomu, že povinným subjektem nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Věc byla 
napravena vydáním tohoto rozhodnutí, které následně potvrdil nadřízený orgán. Dále byla podána jedna 
stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, u poř. č. 49. Ta byla postoupena 
nadřízenému orgánu a dosud o ní nebylo rozhodnuto. U žádosti poř. č. 23 byla podána stížnost                 
pro neúplnost poskytnutých informací. Stížnosti bylo vyhověno a byly poskytnuty doplňující informace.         
K tomu, že stížností proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání bylo minimum, jistě přispěla         
i otevřenost města Trutnova a jeho městského úřadu, kdy na základě rozhodnutí Rady města Trutnova není              
po žadatelích o informace požadována tato úhrada, nepřesáhne-li 250 Kč v každém jednotlivém případě. 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
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Na webových stránkách města Trutnova  jsou zveřejňovány aktuální informace o dění www.trutnov.cz
ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem         
z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování 
informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti                
o informace podle tohoto zákona.
Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační 
recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

1.

2.
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Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány 
vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené        
a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou rovněž      
k dispozici informace z činnosti městského úřadu a z oblasti kultury a sportu.
Město také poskytuje aktuální informace o dění v něm za pomoci sociálních sítí a dalších 
multimediálních prostředků umožňujících dálkový přístup.

3.

4.

5.
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ODBOR VÝSTAVBY

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
administrativaź
oddělení územního řízení a stavebního řádu ź
oddělení silničního hospodářství a dopravyź
památková péčeź

Základní působnost odboru
Odbor výstavby tvoří 2 oddělení. Odbor zajišťuje státní správu obecného stavebního úřadu v celém 
rozsahu, speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, vykonává činnost silničního 
správního úřadu a dopravního úřadu, zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče.

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Hlavní náplní oddělení je výkon státní správy obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,      
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

Obecný stavební úřad vede a rozhoduje správní řízení ve stavebních záležitostech pro město Trutnov a jeho 
části a pro 10 samostatných obcí (Mladé Buky, Vlčice, Malá Úpa, Staré Buky, Hajnice, Pilníkov, Chvaleč, 
Radvanice, Jívka, Zlatá Olešnice).

Oddělení mimo činnost obecného stavebního úřadu:
přidělilo 35 čísel popisných a evidenčních,ź
provedlo celkem 378 zápisů staveb do Informačního systému územní identifikace (Registr územní ź
identifikace, adres a nemovitostí).

Přehled vybraných podání, vydaných rozhodnutí a vyjádření:

Název úkonu 2018 2019 2020

Územní řízení 123 118 107

Územní souhlas 160 192 157

Změny staveb a užívání staveb, předčasná užívání, zkušební provozy 58 47 62

Stavební řízení 125 106 33

Ohlašování staveb 121 146 173

Kolaudační rozhodnutí (podle zákona č. 50/1976 Sb.) 20 10 12

Kolaudační souhlas a souhlas s užíváním 196 163 191

Odstraňování staveb 13 22 14

Ostatní podání (obecná řízení, vyjádření, stanoviska apod.) 1.928 1.801 1.856

Přehled významných staveb umístěných, povolených a realizovaných v roce 2020:

Územní rozhodnutí:
Autosalon a servis Volvo v Trutnově, část obce Bojištěź
Průmyslová zóna Krkonošská - areál FIDES, obec Trutnov, část obce Dolní Staré Městoź
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Výstavba sítě elektronických komunikací /Šestidomí/, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Novostavba turistické rozhledny na vrcholu Žaltman v Jestřebích horáchź
Přístavba a stavební úpravy objektu (budova pneuservisu), obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl KARSITź

Stavební povolení:
Autosalon a servis Volvo v Trutnově, část obce Bojištěź
Novostavba turistické rozhledny na vrcholu Žaltman v Jestřebích horáchź
Přístavba a stavební úpravy objektu (budova pneuservisu), obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Průmyslová zóna Krkonošská - areál FIDES, obec Trutnov, část obce Dolní Staré Městoź
Oprava fasády bytového domu Papírenská 590-593, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl KARSITź

Užívání staveb:
Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA č. p.  495 v obci Mladé Bukyź
Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ V Domcíchź
Větrná elektrárna VESTAS 110 - 2MW v obci Zlatá Olešniceź
Stachelberg - únikový východ T-S 72, obec Trutnov, část obce Babíź
Bytový dům pod označením 5, ul. Kiesewettrova, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Centrum duševního zdraví - nástavba, přístavba a stavební úpravy, objekt č. p. 818, ul. Procházkova, ź
obec Trutnov, část obce Střední Předměstí
Rekonstrukce objektu č. p. 73 (skaut), ul. Horská, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Prodejna Škoda plus, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Přístavba CNC centra, areál společnosti KASPER KOVO s. r. o., obec Trutnov, část obce Poříčíź
Výrobní areál Pepperl + Fuchs Manufacturing, s. r. o., Trutnov, obec Trutnov, část obce Dolní Staré Městoź

Odstranění staveb:
Objekt č. p. 958, ul. Skřivánčí, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Lyžařský vlek TSC 2 v lyžařském areálu v obci Mladé Bukyź
Objekt skladů a dílny a objekt kuřárny obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź

Oddělení silničního hospodářství a dopravy

Vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Působnost silničního správního úřadu na místních komunikacích je vykonávána na území města Trutnova.
Působnost silničního správního úřadu na účelových komunikacích je vykonávána ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností.
Působnost silničního správního úřadu na silnicích II. a III. třídy je vykonávána ve správním obvodu obce        
s rozšířenou působností.

70

Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření

Místní komunikace, účelové 
komunikace veřejně přístupné Silnice II. a III. třídy

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Zvláštní užívání 205 215 232 13 23 18

Připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci 8 10 12 16 15 11

Zařazení popř. vyřazení z kategorie místní komunikace 3 4 3 0 0 0

Uzavírky 19 13 16 13 13 11

Umístění pevné překážky 5 8 7 1 0 0
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Výjimka z ochranného pásma 0 0 0 5 7 5

Ostatní 10 10 11 8 17 15

Dále vykonává základní činnosti podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích       
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), pro komunikace ve správním obvodu obce        
s rozšířenou působností.

Přehled vydaných stanovení, povolení a pověření

2018 2019 2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 65 113 111

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 100 105 119

Povolení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na PK 12 6 10

Pověření osob k zastavování vozidel 10 15 11

Dopravní úřad
Má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a vykonává agendy pro:

městskou hromadnou dopravu,ź
taxislužbu,ź
stanice měření emisí.ź

Městská hromadná doprava
Doprava obyvatel Trutnova je zajišťována šesti linkami, na kterých v průběhu roku najelo 7 používaných 
autobusů (3 kloubové a 4 krátké) celkem 469.000 km a přepravilo cca 1.117.772 cestujících. Dotace           
na zajištění dopravní obslužnosti v rámci MHD dosáhla částky 12.814.000 Kč.
V souvislosti s MHD bylo schváleno 17 změn licencí a jízdních řádů.

Taxislužba
Taxislužbu zajišťuje v působnosti dopravního úřadu Městského úřadu Trutnov 36 dopravců se 42 vozidly a je 
evidováno 134 řidičů taxislužby. Vydáno nebo zrušeno bylo 29 průkazů řidiče taxi. Zařazeno nebo vyřazeno 
(evidence vozidel taxi) bylo 40 vozidel.

Stanice měření emisí
Stanic měření emisí eviduje MěÚ Trutnov ve správním obvodu ORP dle celostátního systému CIS celkem 6.

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací         
a účelových komunikací veřejně přístupných na území obce s rozšířenou působností.
Rozsah činnosti je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

71

Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření

2018 2019 2020

Stavební povolení, změny stavby 16 17 37

Kolaudační souhlas a předčasné užívání 10 21 25

Ohlášení 6 3 9

Ostatní (vyjádření, závazná stanoviska, sdělení apod.) 178 324 297

Výjimky 0 1 0
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Přehled významných staveb povolených a realizovaných v roce 2020:

Povolené stavby:
Rekonstrukce komunikace Na Terase, obec Trutnov, část obce Horní Staré Městoź
Pec pod Sněžkou – chodník podél místní komunikace ź
Cyklostezka Havlovice - most - stadion, obec Havloviceź
Dostavba chodníku ulice Na Nivách, obec Trutnov, část obce Střední Předměstíź
Rekonstrukce pěší zóny Trutnov ź
II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část IV. (km 33,251 - 35, 757), obec Dolní Olešnice, Chotěvice, ź
Mostek
Výstavba chodníku k zastávce ČD, obec Rtyně v Podkrkonošíź
Rekonstrukce mostu k ÚP 36 Horní Maršov, obec Horní Maršovź
II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500ź
Autosalon a servis Volvo v Trutnově, Zpevněné plochy, obec Trutnov, část obce Bojištěź
Suchovršice – chodník pro pěší podél silnice I/14ź

Užívání staveb:
Úprava prostranství domu č. p. 643 ulice Hornická, Rtyně v Podkrkonoší ź
Zřízení chodníku v ul. Polská, obec Trutnovź
Dopravní terminál Pec pod Sněžkou – objekty, veřejná přístupová komunikace, parkoviště, chodníky, ź
parkovací stání autobusů a autobusová zastávka
I/16 Trutnov, oprava silnice – úprava přechodu pro chodceź
Obytný areál – komunikace - větev “B“, obec Rtyně v Podkrkonošíź
Úprava křižovatky Úpské nábřeží, obec Trutnovź
Cyklostezka Havlovice - Malá Strana, obec Havloviceź
II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 1,3,7, obec Pec pod Sněžkou a Malá Úpaź

Památková péče

Památková péče Odboru výstavby zajišťuje činnost na úseku státní správy dle zákona č. 20/1987 Sb.,          
o státní památkové péči, v platném znění. Výkon státní správy je uplatňován na celém správním obvodu 
obce s rozšířenou působností. 

Agenda státní památkové péče zahrnuje celkem 495 nemovitých kulturních památek a 166 movitých 
kulturních památek, území tří městských památkových zón – Trutnov, Žacléř, Pilníkov a pěti vesnických zón 
lidové architektury – Dolní Vernéřovice (Jívka), Radvanice, Modrý Důl (Pec pod Sněžkou), Velké Tippeltovy 
boudy (Pec pod Sněžkou – Velká Úpa) a  Šímovy Chalupy (Malá Úpa – Dolní Malá Úpa). Na území 
správního obvodu byla prohlášena i dvě ochranná pásma – dům čp. 99 Vestřev (Dolní Olešnice) a dům      
čp. 36 Studenec. 

Památková péče administruje dotační program Ministerstva kultury ČR – „Podpora kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V roce 2020 bylo do tohoto programu zařazeno                  
14 památkově chráněných objektů a byla získána dotace ve výši 2.976.000 Kč. Dále památková péče 
spolupracuje ve věci dotací s odbornou organizací památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Josefově. Ve spolupráci s ním se podařilo z Programu péče o vesnické 
památkové rezervace a zóny na jednu akci získat dotaci ve výši 780.000 Kč a z Programu restaurování 
movitých kulturních památek na jednu památku byla dotace stanovena ve výši 160.000 Kč. Největší dotace 
byly získány z Programu záchrany architektonického dědictví, kdy na dvanáct akcí byla poskytnuta dotace 
ve výši 2.036.000 Kč.
Dále ve spolupráci s Odborem rozvoje města zásluhou Zastupitelstvem města Trutnova schváleného 
Regulačního plánu Městské památkové zóny Trutnov a zpracovaného Programu regenerace městské 
památkové zóny Trutnov obdrželo město Trutnov z dotačního programu Ministerstva kultury ČR na dvě 
kulturní památky dotaci ve výši 1.705.000 Kč. 
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Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření

2018 2019 2020

Počet vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek - památky 82 75 76

Počet vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek - objekty v zónách 28 31 25

Počet vyjádření - souhrnná stanoviska 297 317 221

Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku 2 3 1

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci 5 7 5

Počet vykonaných dozorů při obnově kulturních památek 84 97 62

Vyjádření k archeologii 171 160 187

Ostatní vyjádření 74 108 88

Významné akce v roce 2020:
dokončení záchranných prací na objektu čp. 37 v Jihoslovanské ulici v Trutnově (Ing. Beneš) spojené        ź
s havárií vody v sousedním domě čp. 36;
další etapa záchrany kostela Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě (obnova krovu a střešní krytiny) – dotace         ź
z Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP;
provedení záchranných prací – obnova střechy na objektu důlní památky – těžní věže jámy Františka       ź
v Žacléři - Černé Vodě;
obnova částí krovů a říms zvonice kostela sv. Kateřiny v Mladých Bukách;ź
restaurování varhan v kapli sv. Michala v Úpici;ź
obnova oken v kostele sv. Jana Křtitele v Úpici;ź
restaurování mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově- Poříčí;ź
spolupráce při pokračování záchranných prací – komplexní zastřešení zříceniny hradu Vízmburk             ź
v Havlovicích – evropský dotační titul;
postupná obnova fasád, podloubí, zádlažby, výplní otvorů městských objektů situovaných na území ź
Městské památkové zóny Trutnov ve spolupráci s MEBYS Trutnov, s. r. o.;
dokončení obnovy oken a provedení souvisejících prací na objektu čp. 73 Haasův palác na Krakonošově ź
náměstí v Trutnově a sanace vlhkosti sklepních prostor v budově čp. 13 ve Školní ulici v Trutnově (oba 
objekty využívá ZUŠ Trutnov).
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

Oddělení registrace

I v roce 2020 došlo v oblasti živnostenského práva k řadě legislativních změn, které se dotkly činnosti 
živnostenského úřadu. Jednalo se zejména o legislativní změny v oblasti realit, kde vznikla nová živnost 
„Realitní zprostředkování“, a tím i nutnost přeregistrace podnikatelů provozujících tuto činnost. Další oblastí, 
které se podstatně dotkly legislativní změny, je cestovní ruch. Zde byly nově nastaveny podmínky podnikání 
u průvodcovské činnosti.
Činnost živnostenského úřadu byla v roce 2020 zásadně ovlivněna celosvětovou pandemií onemocnění 
COVID-19. V důsledku vyhlášených nouzových stavů a navazujících krizových opatření přijatých vládou     
a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR došlo k omezení podnikatelské a další činnosti.
Byly vyhlášeny různé programy podpory malých i velkých podniků a podnikatelů. V této souvislosti byly 
živnostenské úřady k dispozici žadatelům o podporu v případě potřeby při vyplňování a odesílání formulářů.

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
oddělení registraceź
oddělení kontrolyź

Základní působnost odboru
Odbor jako obecní živnostenský úřad plní funkci Centrálního registračního místa pro podnikatele, kteří 
podnikají v režimu živnostenského zákona. Vede živnostenský rejstřík, evidenci zemědělských podnikatelů 
a plní úkoly v rozsahu zákona o zemědělství. 
Provádí živnostenskou kontrolu a kontrolu dodržování podmínek stanovených příslušnými zákony            
při prodeji a značení lihovin a tabákových výrobků, při provozu zastaváren, v oblasti ochrany spotřebitele     
a provozování cestovních kanceláří.

Je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z veřejných i neveřejných 
rejstříků.

Počet podnikatelů ve správním obvodu

počty 
k 31.12.

Fyzické osoby Právnické osoby

Celkem

tuzemské zahraniční tuzemské zahraniční

2018 11.843 223 1.598 1 13.665

2019 11.938 225 1.629 2 13.794

2020 12.038 222 1.653 2 13.915
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Živnostenská oprávnění podle druhu a typu subjektu

Koncesovaná Volná Řemeslná Vázaná

Fyzická osoba
tuzemská

2018 1.075 9.906 5.916 1.277

2019 1.125 10.070 6.013 1.299

2020 1.141 10.219 6.065 1.362
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Koncesovaná Volná Řemeslná Vázaná

Fyzická osoba 
zahraniční

2018 33 208 70 8

2019 35 212 75 10

2020 36 209 72 10

Právnická osoba
tuzemská

2018 406 1.549 907 352

2019 426 1.582 943 365

2020 452 1.607 973 385

Právnická osoba 
zahraniční

2018 0 1 0 0

2019 0 2 0 0

2020 0 2 0 0

Celkem

2018 1.514 11.664 6.893 1.637

2019 1.551 11.866 7.031 1.674

2020 1.629 12.037 7.110 1.757

Celkový přehled nejčastěji vydaných živností k 31.12.

2018 2019 2020

Hostinská činnost 1.643 1.652 1.644

Zednictví 871 888 893

Zámečnictví, nástrojařství 543 552 562

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 431 437 433

Truhlářství, podlahářství 421 422 429

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 985 1.025 1.037

Silniční motorová doprava 401 427 454

Pokrývačství, tesařství 367 376 382

Instalace a opravy elektrických a elektronických strojů a přístrojů 383 400 419

Malířství, lakýrnictví, natěračství 352 358 356

Montáž, opravy elektrických zařízení 335 347 364

Opravy silničních vozidel 300 303 309
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Živnostenský odbor provádí ztotožňování údajů osob vedených v informačním systému Registru 
živnostenského podnikání (IS RŽP) s údaji osob v ostatních příslušných základních registrech. Na základě 
informace (avíza) z příslušného základního registru tak registrační oddělení kontroluje, zda nedochází        
k nesouladu mezi údaji v základních registrech a údaji v IS RŽP. Pokud k takovému nesouladu dochází,       
je úřad povinen podnikatele vyzvat, aby referenční údaje dal do souladu se základními registry.
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Statistika činnosti - avíza 

Zdroj avíza

Počet

2018 2019 2020

Evidence osob 1.463 1.354 1.321

Obchodní rejstřík 1.371 964 873

Registr obyvatel (ROB) 938 836 869

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 14 5 4

Insolvenční rejstřík 276 304 270

Počet provozoven k 31.12.

2018 2019 2020

Provozovny vlastních subjektů 3.413 3.393 3.393

Provozovny vlastních subjektů ve správním obvodu 2.947 2.916 2.916

Provozovny ve správním obvodu 4.092 4.060 4.060

Dokumenty vydané registračním oddělením

2018 2019 2020

Výpis z živnostenského rejstříku 1.389 1.364 1.278

Rozhodnutí o udělení koncese 93 96 89

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost 178 199 153

Usnesení o zastavení řízení z moci úřední 7 3 3

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 94 45 24

Rozhodnutí o změně koncese 29 10 8

Vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku 636 673 509

Vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku 136 104 100

Pokračování provozování živnosti 357 285 359

Přerušení provozování živnosti 879 935 867

Zápis adresy pro vypořádání závazků 83 85 64

Žádost o stanovisko ke koncesi 26 41 26

Ostatní dokumenty (oznámení, výzvy, žádosti, potvrzení) 782 761 659

Celkem 4.689 4.601 4.139
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Evidence zemědělských podnikatelů
Oddělení registrace je rovněž pověřeno k provádění veškeré činnosti spojené s registrací zemědělských 
podnikatelů v souladu se zákonem o zemědělství. Kromě vydávání „Osvědčení o zápisu do evidence 
zemědělského podnikatele“ je rovněž zajišťováno provádění změn na základě oznámení podnikatele nebo 
informace ze základních registrů. 
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Počet zemědělských podnikatelů ve správním obvodu k 31.12.

Fyzické osoby Právnické osoby

Celkem

tuzemské zahraniční tuzemské zahraniční

2018 323 0 43 0 366

2019 336 0 44 0 380

2020 344 0 45 0 389

Celkový příjem do rozpočtu města za správní poplatky vybrané oddělením registrace 

2018 2019 2020

Správní poplatky celkem 607.075 Kč 566.420 Kč 547.575 Kč

Oddělení kontroly

Správní orgán při kontrolní a dozorové činnosti, která byla dána plánem kontrol na jednotlivá pololetí roku 
2020, musel zohlednit současnou mimořádnou situaci, zapříčiněnou celosvětovou pandemií onemocnění 
COVID -19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která má negativní dopad na ekonomickou 
situaci jednotlivců i společnosti.
Učinil tak i s ohledem na nouzové stavy, vyhlášené vládou pro území České republiky v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru, a navazující krizová opatření přijatá vládou a mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR mající dopad na podnikatelské a další činnosti. V důsledku uvedených skutečností tak bylo 
v roce 2020 provedeno méně kontrol v porovnání s předchozími lety.

Činnost kontrolního oddělení 

Fyzické osoby Právnické osoby

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Počet kontrol 417 344 171 164 222 37

Počet uložených blokových pokut 29 24 9 27 41 6

Počet uložených pokut ve správním řízení 10 6 7 4 2 3

Podnikatelům byly v roce 2020 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 344.300 Kč.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vnitřní členění odboru
vedoucí odboruź
administrativaź
oddělení ochrany prostředí a krajinyź
oddělení vodního hospodářstvíź

Základní působnost odboru
Odbor vykonává z více než 90 % státní správu v přenesené působnosti. Skládá se ze dvou oddělení, a to      
z oddělení ochrany prostředí a krajiny a oddělení vodního hospodářství. Na úseku vodního hospodářství je 
zároveň speciálním stavebním úřadem. V oblasti samosprávy je Odborem životního prostředí zajišťována 
problematika odpadového hospodářství a správa útulku pro opuštěné a zatoulané psy. V kompetenci má 
také vydávání souhrnných stanovisek Odboru životního prostředí, koordinovaných stanovisek                    
a koordinovaných závazných stanovisek Městského úřadu Trutnov.

Oddělení ochrany prostředí a krajiny

Státní správa lesů 
V rámci své působnosti vydává Odbor životního prostředí:

rozhodnutí o odnětí pozemků pro plnění funkce lesa včetně stanovení poplatku za odnětí,ź
souhlasy s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby, ź
rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda pozemek je, či není určený k plnění funkce lesa,ź
povolení výjimky ke lhůtě pro zalesnění a zajištění lesních porostů, ź
povolení výjimky k těžbě v porostech mladších 80 let, ź

3stanovisko k provedení těžby úmyslné, která překročí 3 m  na 1 ha lesa za kalendářní rok,ź
rozhodnutí o nezbytně nutných opatřeních zajišťujících bezpečnost osob a majetku. ź

Odbor provádí kontroly oprávněnosti čerpání dotace na obnovu lesních porostů, kontroly zalesnění              
a zajištění holin a kontroly na výskyt kůrovce. Vlastníkům lesů poskytuje metodickou pomoc.

Státní správa lesů 2018 2019 2020

Vydaná rozhodnutí 110 126 99

Vydaná závazná stanoviska 156 82 68

Vydaná ostatní stanoviska 30 33 21

Vyjádření do souhrnných stanovisek odboru 189 174 176

Vyjádření do koordinovaných a koordinovaných závazných stanovisek MěÚ 350 393 406

Státní správa myslivosti
rozhoduje o uznávání a zániku honiteb a o změně jejich hranic,ź
registruje honební společenstva, vede jejich rejstřík,ź
povoluje odlov zvěře v době hájení a na nehonebních pozemcích,ź
povoluje odlov nenormované spárkaté zvěře,ź
jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké přísežné stráže pro každou honitbu,ź
vydává lovecké lístky pro české občany i pro cizince,ź
projednává přestupky a správní delikty na úseku myslivosti.ź
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Státní správa myslivosti 2018 2019 2020

Změny hranic honiteb 0 1 0

Rozhodnutí o povolení lovu zvěře 13 21 22

Vyjádření k odlovu 13 14 16

Vydané lovecké lístky 31 32 23

Zpracované myslivecké plány (počet/na honitbách) 110/30 110/30 110/30

Počet mysliveckých stráží 79 79 79

Počet nových mysliveckých hospodářů 3 3 0

Vydané plomby k označení ulovené zvěře 1.620 2.270 1.920

Státní správa rybářství
Odbor životního prostředí podle zákona o rybářství na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru 
ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci rybářských stráží ve své působnosti. Dále 
vydává a odebírá rybářské lístky, projednává přestupky a správní delikty.

Státní správa rybářství 2018 2019 2020

Počet vydaných rybářských lístků 259 251 221

Počet rybářských stráží 46 46 46

Správní poplatek za vydání rybářských lístků 103.900 Kč 101.900 Kč 106.200 Kč

Státní dotace
Odbor životního prostředí přijal a zajišťoval státní dotace na:

činnost odborného lesního hospodáře,ź
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.ź

Přijaté státní dotace 2018 2019 2020

Činnost lesního hospodáře 652.800 Kč 716.958 Kč 776.045 Kč

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 54.700 Kč 64.150 Kč 33.600 Kč

Dotační tituly celkem  707.500 Kč 781.108 Kč 809.645 Kč

Ochrana ovzduší
Obec s rozšířenou působností jako dotčený orgán státní správy v ochraně ovzduší vydává závazná 
stanoviska v územním řízení, stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu a kontroluje 
dodržování povinností u všech nevyjmenovaných zdrojů.

Ochrana ovzduší 2018 2019 2020

Stanoviska v rámci souhrnných stanovisek odboru 189 174 176

Stanoviska v rámci koordinovaných stanovisek MěÚ 350 393 406

Závazná stanoviska 85 43 21
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Ochrana přírody a krajiny
Odbor životního prostředí vydává správní rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření k územnímu                  
i stavebnímu řízení a k územním plánům obcí. Mezi další činnosti patří vyhlašování památných stromů       
na území pověřené obce, vyhlašování přírodních parků a hodnocení a vymezování územního systému 
ekologické stability.

Správní řízení 2018 2019 2020

Vyjádření do souhrnných stanovisek 189 174 176

Vyjádření do koordinovaných a koordinovaných závazných stanovisek 350 393 406

Vydaná rozhodnutí a závazná stanoviska ke kácení dřevin rostoucích
mimo les 

82 75 95

Vydaná závazná stanoviska k zásahům do VKP, krajinného rázu a k rušení 
cest

38 34 32

Vydaná závazná stanoviska k zalesnění, povolení k výsadbám GNDD 0 0 1

Stanoviska k odchovu a lovu zvěře 0 0 16

Řízení o přestupcích podle zákona č. 246/1992 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 3 7 27

Řízení - odchylný postup při ochraně ptáků 4 6 4

Vyhlášení památných stromů, zásahy do ochranných pásem, přírodní park 0 0 1

Ostatní vyjádření a stanoviska 22 4 32

VKP - významný krajinný prvek; GNDD - geograficky nepůvodní druh dřevin
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy
V roce 2020 bylo v útulku přijato 132 opuštěných a zatoulaných psů (+ 11 z předchozího roku), původním 
majitelům bylo předáno 77 psů a náhradním (novým) majitelům 54 psů. Do dalšího roku zůstalo v útulku     
12 psů. Příjem z provozu dosáhl částky 154.452 Kč. Náklady na provoz činily 474.000 Kč. 
Během roku 2020 došlo k výměně vstupních dveří. Dveře jsou kvalitní – hliníkové, dále se investovalo        
do opravy stávajících kotců a výběhů pro psy.  Byl vybudován nový pozinkovaný přístřešek nad technickým 
zázemím v útulku,  opravila se příjezdová cesta. Do objektu útulku byl umístěn nový skladový kontejner     
na krmiva a další potřebné věci.
Na finančních darech získal útulek během roku 238.588 Kč. Věcné dary zajišťují již několik let krmivo na celý 
rok. Letos jsme od dárců obdrželi krmivo pro psy i kočky v hodnotě 253.500 Kč, dále deky a čisticí  
prostředky.
Krmných dnů bylo 4.221, což představuje průměrný denní stav 12 psů. Od 01.01.2013 je v rámci útulku 
provozován hotel pro psy, který umožňuje nejen trutnovským občanům krátkodobé umístění psů v případě 
jejich nemoci, dovolené a podobně. Psí hotel „ubytoval“ v průběhu roku 82 psů, to pro útulek znamená další 
příjem ve výši 81.615 Kč. 
V útulku jsou na plný úvazek zaměstnány dvě pracovnice, v případě nemoci, o dovolených nebo víkendech 
vypomáhají tři brigádnice.
V rámci kastračního programu pro volně žijící kočky bylo odchyceno 252 zvířat, z toho bylo 79 zvířat 
vykastrováno, 25 zvířat se vypustilo po kastraci a řádné rekonvalescenci zpět do lokality a zbývajících      
227 zvířat bylo umístěno do nových domovů. Kastrační program probíhá v úzké spolupráci útulku,    
Městské policie Trutnov a kočičího depositu Kočky Trutnov z. s.

Souhrnná a koordinovaná stanoviska
V roce 2020 bylo vydáno celkem 176 souhrnných stanovisek Odboru životního prostředí, v nichž se 
jednotlivé dotčené orgány vyjadřují k plánovaným záměrům na základě předložených projektových 
dokumentací, a celkem 406 koordinovaných a koordinovaných závazných stanovisek, která mimo vyjádření 
Odboru životního prostředí zahrnují i vyjádření orgánu státní památkové péče, orgánu územního plánování, 
silničního správního úřadu, obecného stavebního úřadu a krizového řízení.



Ochrana zemědělského půdního fondu
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu zajišťuje Odbor životního prostředí tyto činnosti:

rozhoduje v pochybnostech o tom, zda pozemek je, či není součástí zemědělského půdního fondu, ź
rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ź
vydává závazná stanoviska – souhlasy s trvalým či dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního ź
fondu, 
vydává závazná stanoviska – souhlasy s trasou nadzemních vedení,  ź
ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové činnosti.ź

Souhlasy s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu 

Účel odnětí
Bytová

výstavba
Průmysl

Doprava
a sítě

Rekreace
a sport

Vodní 
hospod.

Zalesnění Ostatní

Počet souhlasů 41 3 12 10 0 0 1

Výměra ha 11,8940 0,0165 0,5909 0,2274 0 0 0,2468

Souhlasy s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu

Účel odnětí
Bytová

výstavba
Průmysl

Doprava
a sítě

Rekreace
a sport

Vodní 
hospod.

Zalesnění Ostatní

Počet souhlasů 0 1 3 1 0 0 0

Výměra ha 0 0,0070 0,1061 0,0015 0 0 0
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Rozhodnutí o odvodech ze zemědělského půdního fondu (trvalé odnětí)

Účel odnětí
Bytová

výstavba
Průmysl

Doprava
a sítě

Rekreace
a sport

Vodní 
hospod.

Zalesnění Ostatní

Počet rozhodnutí 25 4 0 5 0 0 0

Výměra ha 0,7736 0,0374 0 0,1123 0 0 0

Rozhodnutí o odvodech ze zemědělského půdního fondu (dočasné odnětí)

Účel odnětí
Bytová

výstavba
Průmysl

Doprava
a sítě

Rekreace
a sport

Vodní 
hospod.

Zalesnění Ostatní

Počet rozhodnutí 0 1 0 0 0 0 0

Výměra ha 0 0,0090 0 0 0 0 0

2020

Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu 1

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu 96

Rozhodnutí v pochybnostech

Odpadové hospodářství

Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává v souladu se 
zákonem o odpadech souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k upuštění od třídění a společného 
shromažďování odpadů, vyjadřuje se ke stavebním řízením a také kontroluje dodržování zákona o odpadech.
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Úkon 2018 2019 2020

*)Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 1 0 0

*)Souhlas s upuštěním od třídění 1 11 2

Vyjádření ke stavebnímu řízení 539 567 557

*) Souhlasy jsou vydávány na 4 roky.

Odbor také jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství spravuje evidenci odpadů za celé 
území obce s rozšířenou působností. Výsledky jsou dále zasílány společnosti CENIA, která je zpracovává 
za celou republiku.

Hlášení o nakládání s odpady 2018 2019 2020

Podaná hlášení 518 527 529

Množství odpadů v t za ORP 251.690 251.379 253.326

Dále jsou v rámci státní správy i samosprávy prováděny kontroly a řešeny vnější podněty.

2018 2019 2020

Kontroly 6 4 5

Podněty 19 18 21

Pokuty 2 0 0

V samostatné působnosti vede Odbor životního prostředí evidenci nakládání s odpady v Trutnově.

Komodita 2018 2019 2020

Plast 324 t 397 t 385 t

Papír 389 t 520 t 568 t

Sklo 327 t 333 t 350 t

Nebezpečný odpad 11 t 22 t 21 t

Objemný odpad 1.139 t 1.335 t 1.503 t

Komunální odpad 5.517 t 5.488 t 5.605 t

Bioodpad 573 t 738 t

Kovy 50 t 57 t

Za třídění odpadů náleží městu odměna v souladu se smlouvou uzavřenou mezi městem Trutnov a auto-
rizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.
Systém nakládání s odpady byl v roce 2020 nově rozšířen o 30 ks kontejnerů na vyřazená elektrozařízení  
od společnosti ASEKOL, a. s., a došlo k navýšení počtu sběrných nádob na tříděné odpady (papír, plast, 
sklo). 

2018 2019 2020

Odměna za třídění odpadů (smlouva s EKO-KOM, a. s.) 3.330.806 3.596.904 3.746.000



Oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí je příslušným vodoprávním a speciálním stavebním úřadem pro území obce        
s rozšířenou působností. Vykonává činnosti v rozsahu vodního zákona i zákona o vodovodech                     
a kanalizacích, vydává povolení potřebná k realizaci vodohospodářských staveb včetně povolení k jejich 
užívání podle stavebního zákona, spolupracuje na povodňových prohlídkách, řídí práce při likvidaci havárií 
na úseku vodního hospodářství. Dále vodoprávní úřad ukládá opatření k odstranění následků 
nedovoleného nakládání s vodami nebo následků havárií. Vodoprávní úřad vede evidenci staveb vodních 
děl, např. studen, čistíren odpadních vod, kanalizací, vodovodů, malých vodních elektráren, malých vodních 
nádrží, dále eviduje významné znečišťovatele a producenty odpadních vod a současně subjekty, které 
nakládají se závadnými látkami (schvalování havarijních plánů). Vodoprávní úřad jako dotčený subjekt 
spolupracuje při tvorbě územních a regulačních plánů. Zástupci vodoprávního úřadu celkově dozírají         
na dodržování jednotlivých ustanovení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, ukládají 
opatření k odstranění zjištěných závad a především sledují, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí 
nebo jiná opatření.
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Studny 2018 2019 2020

Povolení k odběru 46 65 66

Stavební povolení 32 38 44

Kolaudace 20 12 24

ČOV 2018 2019 2020

Povolení k vypouštění 140 108 105

Stavební povolení 55 59 45

Kolaudace 40 37 31

Vodovody, kanalizace 2018 2019 2020

Stavební povolení 19 22 14

Kolaudace 16 17 15

Ostatní 2018 2019 2020

Stavební povolení
(malé vodní elektrárny, malé vodní nádrže…)

5 3 7

Kolaudace (malé vodní elektrárny, malé vodní nádrže…) 4 1 8

Povolení k nakládání s vodami 9 7 7

Schválení manipulačních, kanalizačních řádů, havarijních plánů 17 20 30

Souhlasy pro úpravy vodních toků 7 6 5

Jiná rozhodnutí 45 84 106

Závazná stanoviska vydaná mimo koordinovaná závazná stanoviska 20

Závazná stanoviska vydaná v rámci koordinovaných závazných stanovisek 34



Vyjádření, sdělení, stanoviska, osvědčení 87 75 72

Projednané přestupky, stížnosti 10 15 5

Celkový počet podání: 637 569 527

86Výroční zpráva za rok 2020


