
Seznamovací a ustavující schůze místního sdružení Trutnovsko 
9. 12. 2018 
 
PROGRAM: 
 
      0.   Volba předsedajícího schůze a zapisovatele 

1. Diskuze k záměru založení MS 
2. Název MS 
3. Území MS 
4. Zakládající členové a zájemci o členství v MS 
5. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu MS 
6. Volba předsednictva MS 
7. Různé 

 
00 Předsedajícím schůze zvolen Adam Valenta. Zapisovatelkou schůze je Kateřina  

Hůlková. 
 

01 Shrnutí již dříve probraných argumentů. 
Schůze se neúčastní: 

Petr Němeček 
Jakub Plecháč - aktuálně v zahraničí 
Martin Jiránek - omluven pro nemoc 

Host: Tomáš Eichler 
 
02 Adam Valenta navrhl název “Trutnovsko”. Protinávrh Jiřího Prouzy: “Podkrkonoší 

Schválen návrh “Trutnovsko”: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
03 Území působnosti MS bude bývalý okres Trutnov 
 
04 Zakládajícími členy a zároveň zájemci o členství v MS jsou: Adam Valenta, Kateřina 

Hůlková, Pavel Volk, Jiří Prouza 
 
05 Kandidát na předsedu: Adam Valenta, Pavel Volk 

Kandidáti na pozice místopředsedů: Kateřina Hůlková, Jiří Prouza 
 

06 Volba předsednictva MS: 
- Adam Valenta zvolen jednomyslně v prvním kole počtem 4 hlasů; ve druhém kole 
předsedou potvrzen Adam Valenta 
 
- V prvním kole volby prvního místopředsedy získala více než 50 % Kateřina 
Hůlková; první místopředsedkyní MS ve druhém kole potvrzena Kateřina Hůlková 
 
- V prvním kole volby druhého místopředsedy získal více než 50 % Jiří Prouza; 
druhým místopředsedou místního sdružení ve druhém kole potvrzen Jiří Prouza 

 



07 Jiří Prouza shrnul aktuální povolební dění ve Dvoře Králové nad Labem: 
Koalice s ANO, jelikož se na místní úrovni jedná o mnohem schůdnější  
variantu oproti ODS.  
Hlavní snahy směřují do oblasti stavebnictví, což bylo součástí 
předvolebního programu  
X  
potenciální hrozba konfliktu s koaličním ANO.  

 
Tomáš Eichler představil pro změnu novinky z trutnovské radnice: 

Snaha o dostavbu dálnice. 
Zajištění právní ochrany pro školy. 
V jednání je projekt sociálního bydlení. + Hledání řešení startovacího bydlení  
pro mladé.  
Rekonstrukce plaveckého bazénu - momentálně se projekt vyšplhal na téměř 
trojnásobnou cenu, navíc s ročním zpožděním. Město tedy momentálně hledá 
možnosti, jak se ze smlouvy vyvázat.  
 
V rámci diskuze se pomalu rozjela vzájemná spolupráce na některých  
navrhovaných projektech, možnosti snižování nákladů díky vzájemné 
spolupráci atp. 
 

Adam Valenta: Sumarizace výhod, proč MS zakládat. Kromě vzájemné  
spolupráce a sdílení nápadů je vhodné řešit další růst takto lokálně i z důvodu 
finančního - finanční položky “propagace místního sdružení”. Zároveň se blíží 
volba krajského předsednictva, kde je dobré mít své lokální zástupce.  

 
 


