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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 5/2 o výměře 661 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 65, bytový dům a pozemku p. p. 1976, ostatní komunikace o výměře
661 m², včetně příslušenství pozemku - st. p. 5/2 ve smyslu ust. §§ 510 a 512 OZ (dřevěné kolny
na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
07.11.2013. Nemovité věci se nachází v části obce Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodeji bude
předcházet nové obecněné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 %
sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející
ze znaleckých posudků, 2 250 000,- Kč.
[ 2015 - 2 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 197 o výměře 739 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 187, občanská vybavenost, vše v obci Trutnov, k. ú. Horní
Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.11.2013. Nemovité věci se nachází v části obce
Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat
Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci,
s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 4 500 000,- Kč.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 3 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
28.05 m²
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 7 012,50 Kč za rok za účelem
užívání prostoru jako sklepu k bytu. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci
uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 4 ]
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Horní Staré Město manž.
, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
[ 2015 - 5 ]
p. p.
k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 43 m²) v k. ú. Trutnov a část p. p.
(cca 14 m²) v k. ú. Dolní Staré Město p.
, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši
600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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[ 2015 - 6 ]
st. p. , p. p.
k. .ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p.
(26 m²) a p. p.
(297 m²) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
na dobu neurčitou pí
k umístění vodní elektrárny (26 m²) za nájemné ve výši
100,- Kč/m²/rok a jako manipulační plochu (297 m²) za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další
výstavba či výsadba musí být povolena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 012044 na pronájem st. p.
(26 m²) a p. p.
(297 m²) v k. ú.
Bezděkov u Trutnova s p.
dohodou k 15.02.2015
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 7 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
2
souhlasit s prodejem p. p .
(312 m ) v k. ú. Trutnov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 8 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 240 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 3 roky p.
, z toho cca 224 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a cca 16 m²
k umístění chatky za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 9 ]
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p.
(4357 m²) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou p.
k pastvě
hospodářských zvířat za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok s tím, že není povolena žádná výsadba stromů
ani výstavba.
[ 2015 - 10 ]
p. p.
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) a části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
a ul.
pí
k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou, a to od 09.01.2015
do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 11 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
(ENVY STORE)
k umístění reklamní vlajky na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 30.04.2015, za nájemné ve výši
3,- kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú.Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamní vlajky v termínu od 08.01.2015 do 31.01.2015
ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2015 - 12 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING,
a. s. k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 31.12.2015 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 01.01.2015 do 31.01.2015 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 13 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 10.01.2016 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 11.01.2015 do 31.01.2015 ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 14 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem tří parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
2213/16 (1 m²) Slovanské náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm
společnosti Auto Trutnov, s. r. o., na dobu určitou od 01.02.2015 do 31.01.2016 za nájemné ve výši
1500,- Kč/m²pohledové plochy/rok + DPH s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek
za bezesmluvní užívání tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1 m²), Krakonošovo náměstí, p. p.
2213/16 (1 m²), Slovanské náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30x15 cm
v termínu od 16.04.2014 do 31.01.2015, ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH,
tj. 4 500,- Kč/rok + DPH
[ 2015 - 15 ]
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 31.12.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov, ul.
, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 01.01.2015 do 31.01.2015,
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 16 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Maronet s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 19.10.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 20.10.2014
do 31.01.2015, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 17 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
s pronájmem části p. p.

5

*
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, p.

(studio Vizáž)

k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 10.11.2015, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 11.11.2014 do 31.01.2015, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 18 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) a části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 31.12.2015
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
užívání části p. p.
(1 m²) a části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění dvou
reklamních stojanů typu "A" v termínu od 01.01.2015 do 31.01.2015 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 19 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
á, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov, ul.
, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 01.01.2015 do 31.01.2015, ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 20 ]2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 09.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov, ul.
, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 08.01.2015 do 31.01.2015, ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 21 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 31.01.2015 do 30.01.2016, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 22 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 31.01.2016, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 23 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov,
náměstí, pí
k umístění
reklamního stojanu typu "A" a stojanu se zmrzlinou na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 15.12.2015
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
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užívání části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov,
náměstí, k umístění reklamního stojanu typu "A" a
stojanu se zmrzlinou v termínu od 16.12.2014 do 31.01.2015 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 24 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.02.2015 do 09.12.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání p. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov, ul.
, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 08.01.2015 do 31.01.2015 ve výši
3,- Kč/m²/den.
Bytové záležitosti
[ 2015 - 25 ]
,
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
, Trutnov, č. bytu 1, 2.podlaží o vel. 1+1, s p.
, trv. bytem
, Trutnov, na dobu neurčitou za měsíční nájemné 4 688,- Kč s délkou
prvního platebního období nájemného 6 měsíců.
[ 2015 - 26 ]
- přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese
Palackého 80 o vel. 1+3, standardní byt

, č. b. 1 o vel. 1+3 na základě výběrového řízení žadateli:

měs. nájemné
1. platební období
1.
5 096,- Kč
13 měsíců
Nájemní smlouva vč. složení nájemného za první platební období, bude uzavřena do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván,
aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2015 - 27 ]
- přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
pronájem bytové jednotky na adrese
včetně náhradníka :
o vel. 1+2, standardní byt

*
, č. b. 4 o vel. 1+2 na základě výběrového řízení žadateli

měs. nájemné
1. platební období
1.
5 500,- Kč
12 měsíců
2.
(vrátí byt 1+1)
5 350,- Kč
8 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za první platební období do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
Majetek města - různé
[ 2015 - 28 ]
MEBYS - restaurace na fotbalové tribuně
rada města
schvaluje
*
01.01
*
udělení souhlasu nájemci MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
na restaurační zařízení v přízemí fotbalové tribuny na fotbalovém stadionu v Trutnově s účinností
od 01.01.2015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 7 435,- Kč za měsíc.
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Různé
[ 2015 - 29 ]
Expozice války 1866 v Janské kapli
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení výpůjčky exponátů zapůjčených do Janské kaple od Muzea Podkrkonoší v Trutnově a
od Vojenského historického ústavu Praha na další období, nejméně však do konce roku 2015
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.01.2015 *
zajistit prodloužení platnosti výpůjční smlouvy s Muzeem Podkrkonoší do 31.12.2015
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:26.01.2015 *
zajistit prodloužení platnosti výpůjční smlouvy s Vojenským historickým ústavem v Praze do 31.12.2015
Dodatkem č. 5
*
02.03 Urč:Ing. Franc
T:26.01.2015 *
zajistit prodloužení platnosti smlouvy na pojištění vypůjčených exponátů dodatkem do konce roku 2015
[ 2015 - 30 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 20.10.2008 na nemovitostech pí
, p.
a pí
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
do výše 202 500,- Kč z důvodu uhrazení dluhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech pí Blanky Jandové, p. Marka Honemeyera
a pí Jitky Honemeyerové
[ 2015 - 31 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s použitím znaku města Českou lesnickou akademií Trutnov - střední školou a vyšší odbornou školou
v almanachu, který bude v roce 2015 vydávat Nadační fond školy při příležitosti 70. výročí existence
Lesnické školy v Trutnově.
[ 2015 - 32 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem vytvoření odboru majetku města, a to vyčleněním z odboru rozvoje a majetku města s účinností
ke dni jmenování vedoucího odboru majetku města
*
01.02
*
s vypsáním výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru majetku města dle předloženého návrh
ukládá
*
02.01 Urč:tajemníkovi MěÚ
T:28.02.2015 *
Ing. Seidelovi předložit radě města návrh na úpravy organizačního řádu Městského úřadu Trutnov
[ 2015 - 33 ]
Zásady č. 1/2015 - zákon č. 106/1999 Sb.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
Zásady č. 1/2015 - Postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
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[ 2015 - 34 ]
Správní rada sociálního fondu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
správní radu sociálního fondu ve složení Ing. Jan Seidel, pí Eva Hesová, Mgr. Leoš Křemenský, pí Dagmar
Teichmanová, pí Lenka Vetterlová
[ 2015 - 35 ]
Zápis do 1. ročníku - školní rok 2015/2016
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
místo a dobu zápisu k povinné školní docházce do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok
2015/2016 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem.
[ 2015 - 36 ]
Poskytnutí účelové dotace - CRV
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu pořízení zařízení
na skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel
[ 2015 - 37 ]
První občan města roku 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč prvnímu občanu města Trutnova, narozenému v roce
2015, kterým je
, nar. 02.01.2015 v Trutnově.
[ 2015 - 38 ]
Komise pro integrované obce
rada města
provádí tiskovou opravu
*
01.01
*
v usnesení rady města 2014 - 1248/23, které správně zní:
RM jmenuje Ing. Zdeňka Horského, Ing. Petra Přívratského, p. Oldřicha Martince, p. Miloše Odla, Ing. Hanu
Horynovou, pí Ivetu Patzeltovou, MUDr. Jozefa Kochana, Mgr. Daniela Radu, Ing. Lumíra Labíka, p. Michala
Slezáka členy komise pro integrované obce
[ 2015 - 39 ]
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
rada města
jmenuje
*
01.01
*
členy komise pro sport a využití sportovních zařízení Ing. Martina Veselého, p. Josefa Petra, p. Václava
Kosinku, Mgr. Radka Horáka, p. Petra Musila, p. Tomáše Břeně, p. Jana Brauna, Ing. Zdeňka Poula,
Bc. Martina Mečíře, p. Josefa Tylše, p. Romana Chromého, p. Jana Dudka, p. Richarda Švarala, p. Romana
Klempíře, Mgr. Tomáše Hendrycha, Mgr. Jiřího Patáka, p. Petra Němečka
[ 2015 - 40 ]
Školská komise
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Mgr. Libora Vondráčka, Mgr. Romana Háska, Mgr. Zdeňka Géce členy školské komise rady města
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[ 2015 - 41 ]
Komise pro výstavbu a rozvoj města
rada města
jmenuje
*
01.01
*
členem komise pro výstavbu a rozvoj města Mgr. Tomáše Buku
[ 2015 - 42 ]
Kulturní komise
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Ing. Hanu Nýdrlovou, Mgr. Libora Vondráčka, pí Zuzanu Trösterovou, pí Sabinu Havlovou, p. Vladimíra
Wlotzka členy kulturní komise rady města
[ 2015 - 43 ]
Bytová komise
rada města
jmenuje
*
01.01
*
p. Vladimíra Nekrasova členem bytové komise
[ 2015 - 44 ]
Sociální komise
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Mgr. Libora Vondráčka, pí Zuzanu Trösterovou členy sociální komise
[ 2015 - 45 ]
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
rada města
jmenuje
*
01.01
*
MUDr. Jiřího Řehůřka, p. Petra Illnera, p. Romana Bélu, p. Jaroslava Bureše členy komise pro bezpečnost a
veřejný pořádek
[ 2015 - 46 ]
Komise pro cestovní ruch
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Mgr. Tomáše Buku, Ing. Marka Švába, p. Libora Jiráska, Mgr. Pavla Káňu členy komise pro cestovní ruch
[ 2015 - 47 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 26. ledna 2015 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

