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[ 2015 - 1 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2015 - 2 ]
Lhota čp. 6
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 Lhota a pozemku označeného jako p. p. 29 o výměře 314 m² v k. ú.
Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014.
Prodeji bude předcházet obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
[ 2015 - 3 ]
Objekt regulace parovodu v ul. Úpská
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 1293, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 3 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - technická vybavenost objekt regulace parovodu, v obci Trutnov, k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
28.11.2014. Nemovité věci se nachází v části obce Horní Staré Město, v ulici Úpská. Prodeji bude
předcházet zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 13 000,- Kč.
[ 2015 - 4 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
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 nacházejí 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.
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[ 2015 - 5 ]
Polská čp. 367
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. 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, 10 380 000,- Kč.
[ 2015 - 6 ]
ulice Bří Čapků - VS č. 15
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 2014/6, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 46 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - technická vybavenost stavba výměníkové stanice VS č. 15 v obci Trutnov, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
25.11.2014. Nemovité věci se nachází v části obce Kryblice, v ulici Bratří Čapků. Prodeji bude předcházet
zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců, s úvodní cenou pro jednání 127 000,- Kč.
[ 2015 - 7 ]
Strojnická - trafostanice TS TU_0454
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 1820, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
51 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení - stavba
trafostanice TS TU_0454, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Strojnická, v části obce Střední
Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru
prodeje, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej...., nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s
úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckého posudku, 260 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej,
včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
[ 2015 - 8 ]
V Domcích - trafostanice TS TU_0854
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 4416, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 21 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického
vybavení - stavba trafostanice TS TU_0854, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici V Domcích,
v části obce Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 03.02.2015, do vlastnictví
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly.
Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru prodeje, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej...., nebude
poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckého posudku,
130 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
[ 2015 - 9 ]
Chodská - pozemek pod trafostanicí TS TU_0243
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 2378, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
35 m², v obci Trutnov, ulici Chodská, v části obce Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 04.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly. Prodeji bude předcházet zveřejnění záměru prodeje, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej....,
nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckého
posudku, 12 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
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[ 2015 - 10 ]
Studenec čp. 63
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 94 o výměře 336 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba rodinného domu čp. 63 a pozemku označeného jako p. p. 910 o výměře
19 m², vše v obci Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.02.2015.
Nemovité věci se nachází v části obce Studenec. 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 znaleckého posudku, 320 000,- Kč.
Nemovitosti - prodej
[ 2015 - 11 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitých věcí: pozemku označeného jako
o výměře 661 m², jehož součástí je ve smyslu
ust. § 506 OZ stavba čp.
- stavba pro obchod, včetně příslušenství pozemku
ve smyslu ust. §§
510 a 512 OZ, které tvoří dřevěná kolna a pozemku označeného jako
, ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 661 m², vše v části obce Horní Staré Město, v ulici
, obci Trutnov, k. ú. Horní
Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.02.2015, do vlastnictví
,
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 1 850 000,- Kč.
[ 2015 - 12 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako
- ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 567 m² a pozemku
označeného jako
- ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 830 m², jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace a chodník, s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení, a dále
inženýrských sítí – dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků, vše v k. ú.
Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 542 790,- Kč od p.
,
Volanov, Trutnov.
Platba proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena
do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena do 30.06.2016. Veškeré náklady
na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu města
na roky 2015 a 2016
[ 2015 - 13 ]
p. p. 2507/11 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako p. p. 2507/11 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m² a pozemku
označeného jako p. p. 1837/44 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 449 m², jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení,
- inženýrských sítí - dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 321 861,- Kč.
- pozemku označeného jako p. p. 2507/1 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 785 m², pozemku
označeného jako p. p. 2507/12 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 53 m² a nově vzniklého pozemku,
označeného jako p. p. 1837/43 – orná půda o výměře 315 m²,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 1 153,- Kč od společnosti BOWLING - CENTRUM
s. r. o., IČ 259 17 943, Náchodská 530, Trutnov 3 - Poříčí.
Platba celkové ceny, t.j. 323 014,- Kč, proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši
161 507,- Kč bude uhrazena do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 161 507,- Kč bude uhrazena
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do 30.06.2016.
Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu města
na roky 2015 a 2016
Pozemky - prodej
[ 2015 - 14 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 215 m²)
manž.
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 15 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(312 m²) v k. ú. Trutnov manželům
a
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 16 ]
p. p. 722/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 722/3 (cca 1400 m²), včetně příslušenství pozemku, v k. ú. Trutnov, firmě
ELMONT-CH, spol. s r. o., za účelem vybudování skladovací haly (prodejního a výdejního místa)
za navrženou kupní cenu ve výši 800,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně,
poplatek KÚ, atd.).
[ 2015 - 17 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 60 m²)
manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 18 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej
(17 m²)
pí
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m² jako pozemek
pod chatou. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 19 ]
p. p. 236/11, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej části p. p. 236/11 (celkem cca 21 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 550
v Trutnově, z toho část o výměře cca 6 m² za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² jako vstup do domu a část
o výměře cca 15 m² za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² jako okapový chodníček. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.

6

[ 2015 - 20 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej části
(cca 40 m²) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastního pozemku
za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Pozemky - různé
[ 2015 - 21 ]
p. p. 2362/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu uložení a
provozování mostní opěry na části p. p. 2362/1 v k. ú. Trutnov ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, státní podnik,
v celkovém rozsahu 3 m² za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 22 ]
st. p. 4420, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova a každého dalšího vlastníka st. p.
4420 v k. ú. Trutnov, spočívajícího ve zřízení pozemkových služebností cesty a stezky na p. p. 2478 v k. ú.
Trutnov ve vlastnictví společnosti BAK stavební společnost., a. s. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 23 ]
p. p. 1046, p. p. 1157/1, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
směnu p. p. 1046 (1834 m²) v k. ú. Babí ve vlastnictví města Trutnova za část p. p. 1157/1(dle GP p. p.
1157/5) o výměře 1850 m² v k. ú. Babí ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad. Směna bude realizována za účelem vybudování odstavného parkoviště Babí v rámci
stavby "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
hradí město Trutnov (doplatek ceny za rozdíl cen stanovený znaleckými posudky, znalecké posudky,
posouzení cen znaleckým ústavem, geometrický plán, aj.).
[ 2015 - 24 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
výkup části
(cca 67 m²)
za požadovanou kupní cenu 1 500,- Kč/m².

(pozemek pod komunikací) od pana

schvaluje
*
02.01
*
výkup části
(cca 67 m²)
(pozemek pod komunikací) od pana
za kupní cenu ve výši 222,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.
[ 2015 - 25 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup
(1600 m²)
od pana
, pana
a paní
za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m². Součástí výkupu je těleso komunikace. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
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[ 2015 - 26 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu vedení,
provozování a udržování kanalizačního řadu na části
v rozsahu geometrického plánu č.
(cca 20 m²), při převodu této parcely
Náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě, včetně nákladů za GP, hradí
.
Majetek města – různé
[ 2015 - 27 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prominutím a vrácením nájemného ve výši 35 355,32 Kč za pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěné v I. NP. o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m², kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně
a skladu 11.30 m², chodba u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna
3.05 m², sklad u kuchyně 5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy
– personál 8.20 m², WC muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí
21.85 m²) na základě žádosti bývalého nájemce pana
.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 28 ]
Rozpočet města na rok 2014 - RO č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu
[ 2015 - 29 ]
Rozpočet města na rok 2015
zastupitelstvo města
projednalo
*
01.01
*
doručené a na jednání přímo vznesené připomínky k návrhu rozpočtu města
schvaluje
*
02.01
*
rozpočet města Trutnova na rok 2015 dle upraveného návrhu
*
02.02
*
závazné ukazatele dle předloženého návrhu
stanovuje,
*
03.01
*
že v rámci závazného ukazatele se změna v jednotlivých položkách, při zachování určených běžných a
kapitálových výdajů, povoluje
*
03.02
*
že v rámci závazného ukazatele v ORJ 41 rozhodnou o poskytnutí dotací a darů jednotlivým fyzickým nebo
právnickým osobám v rámci svých kompetencí příslušné orgány města a odbor finanční na základě přijatých
usnesení vypracuje příslušné smlouvy a provede seznam (rozpis) jednotlivých příjemců dotací a darů
[ 2015 - 30 ]
Dotace - sport (MFK Trutnov - nedoplatek 2014)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 358 539,00 Kč pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819, na úhradu
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nedoplatku z roku 2014 za užívání městského stadionu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819
[ 2015 - 31 ]
Dotace - sport (TJ LOKO úhrada užívání sportovišť)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 1 180 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164, IČO
47462965, na úhradu plateb za užívání sportovišť
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
IČO 47462965
[ 2015 - 32 ]
Dotace - sport (MFK Trutnov úhrada za užívání sportovišť)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 2 159 000,00 Kč pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819, na úhradu plateb
za užívání městského stadionu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MFK Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov, IČO 43463819
[ 2015 - 33 ]
Dotace - sport (HC Trutnov úhrada za užívání sportovišť)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 839 000,00 Kč HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČO 67441921, na úhradu plateb
za užívání zimního stadionu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČO 67441921
[ 2015 - 34 ]
Dotace - sport (TJ LOKO - nájem a energie)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 400 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164, Trutnov, IČO
47462965, na úhradu energií a nájmu za užívání sportovní haly a tělocvičny v Základní škole, Trutnov,
Komenského 399
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČO 47462965
[ 2015 - 35 ]
Dotace - sport (TJ LOKO - nedoplatek)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 165 177,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164, Trutnov, IČO
47462965, na úhradu nedoplatku z roku 2014 za užívání městského stadionu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČO 47462965
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Různé
[ 2015 - 36 ]
Oprava podloubí v MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.00
*
prodloužení termínu realizace a poskytnutí příspěvku z Programu o poskytování příspěvků na opravu
podloubí v Městské památkové zóně Trutnov vlastníkům domů čp.
– manželé
a čp.
INTERFA, spol. s r. o., do roku 2015
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.03.2015 *
zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí finančního příspěvku z Programu o poskytování
příspěvků na opravu podloubí v MPZ Trutnov s vlastníky domů čp.
, v předloženém znění
[ 2015 - 37 ]
Galerie draka - příspěvek na provoz v r. 2015
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015 ve výši 568 000,- Kč a o provozu
Galerie draka mezi městem Trutnovem a občanským sdružením Trutnov - město draka
[ 2015 - 38 ]
Nové názvy ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
1. v k. ú. Trutnov pro ulici, která odbočuje ze Hřbitovní ulice, název K Bojišti"
2. v k. ú. Horní Staré Město, pro ulici, která odbočuje z Vlčické ulice, název Pod Antoníčkem
3. v k. ú. Dolní Staré Město pro novou ulici v průmyslové a obchodní zóně Krkonošská název Průmyslová a
pro autobusovou zastávku na této ulici název Trutnov, průmyslová zóna
4. v k. ú. Studenec u Trutnova pro ulici, která odbočuje ze Studenecké ulice, název Příjezdová
[ 2015 - 39 ]
Zástupci města v obchodních společnostech
zastupitelstvo města
deleguje
*
01.01
*
1. Ing. Hanu Horynovou k zastupování města Trutnova na valné hromadě Společnosti Horní Labe, a. s., IČO
46506306, a to do konce roku 2019
2. Ing. Jana Seidela k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti TRANSPORT Trutnov,
s. r. o., IČO 62063588, a to do konce roku 2019
3. Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., IČO 60108711, a to do konce roku 2019
[ 2015 - 40 ]
Smlouva se Sdružením pro TIC Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím dotace ve výši 1 400 000,- Kč a členského příspěvku ve výši 5 000,- Kč na rok 2015 podle
podmínek veřejnoprávní smlouvy se Sdružením proi turistické informační centrum Trutnov dle předloženého
návrhu
[ 2015 - 41 ]
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - HSM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město" pro rok 2015 - 2017
následovně:
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- v roce 2015 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu do 30.06.2017
[ 2015 - 42 ]
Rekonstrukce ulice Smetanova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Rekonstrukce ulice Smetanova" pro roky 2015 - 2017 následovně:
- v roce 2015 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2016 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností jednotlivých faktur dle smlouvy o dílo
- v roce 2017 bude uhrazena 1/3 ceny díla se splatností daňového dokladu do 30.06.2017
[ 2015 - 43 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnov
zastupitelstvo města
volí
*
01.01

*
, Trutnov a
Trutnov, přísedícími Okresního soudu v Trutnově.

[ 2015 - 44 ]
Projekt Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s realizací projektu "Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov"
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Trutnova podepsat "Rozhodnutí o dotaci"
[ 2015 - 45 ]
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Rtyně v Podkrkonoší dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s tím, že město Trutnov nebude na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s městy Hostinné, Janské
Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou a Úpice, městysi Černý Důl a Mladé
Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa a Suchovršice v roce 2015 uplatňovat navýšení částky za 1 hodinu
činnosti strážníka MP Trutnov a částky za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov dle oficiálně vyhlášené
míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího
kalendářního roku údajů Českého statistického úřadu za rok 2014
[ 2015 - 46 ]
Stanovení odměn a výkon funkcí neuvolněným členům
zastupitelstvo města
setrvává
*
01.01
*
na výši odměn
a) neuvolněného starosty
b) neuvolněného člena zastupitelstva města
c) člena rady města
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města, a to
- v maximální výši dle příslušného nařízení vlády, kdy tato odměna je při souběhu výkonu několika funkcí
v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích poskytnuta neuvolněnému členovi
zastupitelstva města, s výjimkou funkce neuvolněného starosty, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé
funkce a
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- ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne
prvního zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnil.
[ 2015 - 47 ]
Zápůjčky ze SFRB - zástavní smlouvy
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění manželů
*
01.02
*
se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve spoluvlastnictví
*
01.03
*
se zřízením zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění manželů
[ 2015 - 48 ]
Přehled čerpání půjčky ze SFRB v r. 2014
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2014 dle předloženého návrhu
[ 2015 - 49 ]
Hospodaření SFRB za rok 2014
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014 - 25 000 000,- Kč (smlouva o úvěru č. 231/396-10)
[ 2015 - 50 ]
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2015
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2015
[ 2015 - 51 ]
Sociální služby-dotace z rozpočtu města na r. 2015
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a Oblastní
charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, dle předložených návrhů
*
01.02
*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a Mostem
k životu, o. p. s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu
*
01.03
*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447,
dle předloženého návrhu
*
01.04
*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 mezi městem Trutnovem a Klubem
vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, dle předloženého návrhu
[ 2015 - 52 ]
Personální záležitosti MP Trutnov
zastupitelstvo města
v souladu
*
01.01
*
s ust. § 3 odst. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje plněním
některých úkolů při řízení Městské policie Trutnov strážníka Městské policie Trutnov Mgr. Radka Svobodu.
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vyslovuje
*
02.01
*
poděkování Mgr. Karlu Povrovi za odvedenou práci v čele Městské policie Trutnov
[ 2015 - 53 ]
Regulační plán Trutnov - Nové Dvory
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
regulační plán Trutnov - Nové Dvory po ověření jeho souladu
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území,
c) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích
právních předpisů
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů
[ 2015 - 54 ]
Jednací a kontrolní řád výborů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
1. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Trutnova
2. Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Trutnova
dle předloženého návrhu
[ 2015 - 55 ]
Kontrolní a finanční výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení Mgr. Ivany Duffové z členství ve finančním výboru ZM a Ing. Martina Jiránka z členství
v kontrolním výboru ZM k 02.03.2015
[ 2015 - 56 ]
Doplnění členů kontrolního výboru ZM
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
dalšími členy Kontrolního výboru zastupitelstva města Trutnova paní Zuzanu Trösterovou a pana Vladimíra
Hájka

Zapsala :Matoušová

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

