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[ 2007 - 59 ]
Kontrola plnění usnesení
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
*
02.02
termín další kontroly plnění usnesení 2007-50/1 na příští zasedání zastupitelstva

*
*

*
*

Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2007 - 60 ]
Železničářská ul. - zděné kolny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 28 zděných kůlen na st. p. 5581, st. p. 5582, st. p. 5620, v ulici Železničářská, spolu s pozemky st. p.
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5581, st. p. 5582, st. p. 5620, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 11.7.2005 (oddíl 2) do spoluvlastnictví nájemcům kolen:
za navrhovanou sníženou cenu 100000,- Kč.
[ 2007 - 61 ]
Mladobucká čp. 157
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2006-240/5 ze dne 25.9.2006 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 157 a zděné kolny, vše na st. p. 180/1 v ul. Mladobucká, spolu s pozemky st. p.
180/1 a p. p. 329/2, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 12.4.2001 do vlastnictví
,
za nabídkovou cenu 829253,- Kč (sníženou o cenu plechové garáže, která není v majetku města), t.j. za
822642,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 658114,- Kč.
[ 2007 - 62 ]
Horská čp. 203 - 204
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dražby nemovitostí - domu čp. 203 na st. p. 223 a čp. 204 na st. p. 224, dvou zděných kolen na st. p.
224, v ul. Horská, spolu s pozemky st. p. 223, st. p. 224 a p. p. 278/7, v části města a k. ú. Horní Staré Město,
v obci Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 203 na st. p. 223 a čp. 204 na st. p. 224, dvou zděných kolen na st. p. 224, v ul.
Horská, spolu s pozemky st. p. 223, st. p. 224 a p. p. 278/7, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.9.2003 do vlastnictví p.
, za cenu 1600000,- Kč.
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[ 2007 - 63 ]
Náchodská čp. 268
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dražby dobrovolné nemovitostí - domu čp. 268 a dřevěné kolny, vše na st. p. 10/3 v ul. Náchodská,
spolu s pozemkem st. p. 10/3, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 268 a dřevěné kolny, vše na st. p. 10/3 v ul. Náchodská, spolu s pozemkem st.
p. 10/3, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova v rozsahu znaleckého posudku ze dne
26.4.2004 do vlastnictví p.
, za cenu
701000,- Kč.
[ 2007 - 64 ]
Voletiny čp. 149
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dražby dobrovolné nemovitostí - domu čp. 149 na st. p. 216 a garáže na st. p. 249, spolu s pozemky
st. p. 216, st. p. 249 a p. p. 22/3 v části města a k. ú. Voletiny, v obci Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 149 na st. p. 216 a garáže na st. p. 249, spolu s pozemky st. p. 216, st. p. 249 a
p. p. 22/3 v části města a k. ú. Voletiny, v obci Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.4.2005 do
společného jmění
Š
, za
nabízenou cenu 1200000,- Kč.
[ 2007 - 65 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č 572/39 v pátém nadzemním podlaží domu čp. 572 na st. p. 1379 v ulici Dlouhá, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu čp. 572 a pozemku st. p. 1379, do společného jmění
, za schválenou cenu 1093816,- Kč.
[ 2007 - 66 ]
Májová čp. 182
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dražby dobrovolné nemovitostí - domu čp. 182, zděné kolny, vše na st. p. 192 v ulici Májová, spolu s
pozemkem st. p. 192, v části města a k.ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 182, zděné kolny, vše na st. p. 192 v ulici Májová, spolu s pozemkem st. p. 192,
v části města a k.ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.2.2004 do
vlastnictví
, za nabízenou cenu 990000,- Kč.
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[ 2007 - 67 ]
Prokopa Holého čp. 466
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 466 na st. p. 2866 a budovy bez č.p./če (stavba občanského vybavení) na st. p.
2865 v ulici Prokopa Holého, spolu s pozemky st. p. 2866 a st. p. 2865, v části města Horní Předměstí, v obci
a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 1.7.2006,
za nabídkovou cenu 4990000,- Kč.
[ 2007 - 68 ]
Šárka čp. 266
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2006-330/6 ze dne 4.12.2006 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej bytové jednotky č. 266/3 ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 266 na st. p. 1139 v ulici Šárka,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 1139, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 5.9.2004 a Změny prohlášení
vlastnictví bytových jednotek ze dne 24.6.2004, do spoluvlastnictví
Š
za nabídkovou cenu 517156,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
413725,- Kč.
[ 2007 - 69 ]
Spojka čp. 150
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 150/4 v domě čp. 150, na st. p. 845 v ulici Spojka, včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech domu čp. 150 a pozemku st. p. 845, v části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 5.9.2004 a Změny prohlášení vlastnictví bytových jednotek ze
dne 24.6.2004, do vlastnictví
za
nabídkovou cenu platnou pro 2. kolo 17. prodejní vlny za 475594,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.... § 14,
odst. 1) za 380475,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2007 - 70 ]
Železničářská - zděné kolny na st. p. 5658
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nové obecné zveřejnění prodeje zděných kolen na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku st. p.
5658, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, na dobu min. 60 dnů s min. cenou k jednání
165000,- Kč.
[ 2007 - 71 ]
Horská čp. 150
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 150 na st. p. 166 v ulici Horská, spolu s
pozemkem st. p. 166, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 6.8.2004, do spoluvlastnictví nájemcům domu
a to do 31.5.2007.
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[ 2007 - 72 ]
Na Besedě čp. 63
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 63 a zděné kolny, vše na st. p.
73 v ulici Na Besedě, spolu s pozemky st. p. 73, p. p. 96/1 a p. p. 76/2, v části města a k. ú. Dolní Staré
Město, v obci Trutnov,
a to do 31.5.2007
[ 2007 - 73 ]
Oblanov če. 21
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
záměr prodeje rekreační chaty če. 21 na st. p. 62, spolu se st. p. 62 a p. p. 147/15 o výměře 247 m , vše v k.
ú. a části obce Oblanov, obec Trutnov, obecným zveřejněním s nabídkovou cenou 1400000,- Kč
Zveřejnění bude provedeno na dobu min. 30 dnů.
Pozemky - prodej
[ 2007 - 74 ]
p. p. 866/1, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 866/1 (cca 40 m ) v k. ú. Volanov p.
k rozšíření vlastních pozemků za
2
kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2007 - 75 ]
p. p. 11/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
2
2
prodej části p. p. 11/1 (84 m ), p. p. 11/9 (242 m ), p. p. 11/10 (33 m ), p. p. 11/11 (35 m ), p. p. 11/13 (30 m ),
2
2
p. p. 11/14 (28 m ) a p. p. 11/15 (25 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, p.
k
2
rozšíření vlastních pozemků a provedení sadových úprav v dané lokalitě za kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 76 ]
p. p. 876/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p.p. 876/6 (cca 50 m ) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 293, 294, ulice Kryblická,
2
Trutnov, ke zřízení okapového chodníčku kolem domů za kupní cenu 1,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré
poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 77 ]
p. p. 2595/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 2595/3 (3 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Volanovská,
k rozšíření
2
vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 78 ]
p. p. 2231/1, p. p. 2125/1, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 2231/1 (cca 326 m ) a části p. p. 2125/1 (cca 35 m ) v k. ú. Babí p.
k
2
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené
s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 79 ]
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej nově požadované části p. p. 2007/3 (cca 36 m ) v k. ú. Trutnov p.

*

schvaluje
*
02.01
*
2
prodej části p. p. 2007/3 (cca 16 m ) v k. ú. Trutnov p. Luboši Vogelovi k zarovnání hranice kupovaných
2
2
pozemků v max. výměře 16 m za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 80 ]
p. p. 108/5, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 108/5 (142 m ) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby toalet pro návštěvníky nápojového baru včetně
bezbariérového vchodu pro invalidy, dále k osázení zeleně a k umístění letní předzahrádky společnosti
DAMPING, spol. s r. o., za následujících podmínek:
- stavební povolení bude vydáno na základě nájemní smlouvy, která bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, za
2
nájemné 500,- Kč/m /rok
2
- po kolaudaci celkové stavby bude pozemek odprodán za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m
[ 2007 - 81 ]
p. p. 143/11, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 143/11 (14 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků
2
za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z
převodu nemovitostí.
*
01.02
*
změnu usnesení zastupitelstva města 2005-152/2 ze dne 9.5.2005 týkající se směny pozemků v k. ú. Bojiště u
2
Trutnova tak, že předmětem směny nebude část st. p
(cca 10 m ) ve vlastnictví
as
2
tím, že rozdíl směnovaných pozemků jmenovaná odkoupí za kupní cenu 125,- Kč/m .
[ 2007 - 82 ]
p. p. 2200, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 2200 (55 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, p.
k rozšíření vlastních
2
pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z
převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 83 ]
p. p. 365/2, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 365/2 (258 m ) v k. ú. Oblanov
Š
k rozšíření vlastních
pozemků u jejich chaty
za kupní cenu dle znaleckého posudku (předmětem ocenění nebudou stromy).
Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 84 ]
st. p.
a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p.
(35 m ), pozemek pod objektem garáže ve vlastnictví jmenovaného, za nabízenou kupní cenu
2
2
2
200,- Kč/m , dále p. p. 327/1 (765 m ) a p. p. 333 (192 m ) v k. ú. Babí p.
k rozšíření
2
vlastních pozemků a vybudování příjezdové komunikace k domu čp. 36 za kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí. Kupní smlouva bude
uzavřena až po zápisu vlastnictví objektu garáže na p.
[ 2007 - 85 ]
p. p. 575/1, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 575/1 (3234 m ) v k. ú. Horní Staré Město
k rozšíření
2
vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 86 ]
p. p. 1228/2, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 1228/2 (665 m ) v k. ú. Libeč
k rozšíření vlastních pozemků za
2
kupní cenu ve výši 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2007 - 87 ]
p. p. 1190/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej p. p. 1190/1 (36.377 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice, p. p. 420/1 (602 m ), p. p. 420/2 (261 m ), p. p. 421
2
2
2
2
(4483 m ), p. p. 422 (660 m ) a p. p. 975 (177 m ) v k. ú. Debrné, celkem 42560 m , p.
za
celkovou kupní cenu 700000,- Kč.
[ 2007 - 88 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 108/3 (cca 15 m ) v k. ú. Trutnov společnosti DAMPING, spol. s r.o.

9

[ 2007 - 89 ]
p. p. 2785/8, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu v podmínkách nájemní smlouvy se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2131 260014 ze
dne 1.11.2006 uzavřené se společností MAGNUM CZ Eta, spol. s r. o., dle předložené žádosti ze dne
8.12.2006 (t.j. stavební povolení bude vydáno do 30.11.2007 a kolaudační rozhodnutí do 31.12.2008,
2
2
nájemné ve výši 30,- Kč/m /rok bude placeno do 31.12.2008 a následně do 30.11.2009 ve výši 50,- Kč/m /rok)
[ 2007 - 90 ]
p. p. 340, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
výkup p. p. 340 (3265 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova od p.
[ 2007 - 91 ]
p. p. 1228/2, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p.p. 1228/2 (665 m ) v k. ú. Libeč
2
nabízenou kupní cenu 100,- Kč/m

*

*
k rozšíření vlastních pozemků za

[ 2007 - 92 ]
p. p. 819/2, k. ú. Babí a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k nově vzniklým pozemkům:
1. p. p. 819/2, k. ú. Babí
2. p. p. 612/1, p. p. 64/2, p. p. 614/3, p. p. 703/23, p. p. 716/2, p. p. 717/1, p. p. 724/1 a p. p. 3020/1 v k. ú.
Starý Rokytník.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Lesů České
republiky s. p. Hradec Králové
[ 2007 - 93 ]
p. p. 165/5 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup pozemků:
2
2
1. části p. p. 165/5 (103 m ) a části p. p. 2984 (42 m ) v k. ú. Trutnov od společnosti GAST-PRO s. r. o. za
2
kupní cenu 250,- Kč/m
2
2
2. část p. p. 165/1 (10 m ) v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje za kupní cenu 250,- Kč/m .
Náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
[ 2007 - 94 ]
p. p. 417/2 a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej p. p. 417/2 (302 m ), p. p. 418 (176 m ) a p. p. 419 (2170 m ) v k. ú. Babí Sportovnímu střeleckému
2
klubu SLŠ Trutnov ke sportovní činnosti za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m
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[ 2007 - 95 ]
p. p. 2630, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 2630 (cca 75 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Hüttlova, p.

*

[ 2007 - 96 ]
p. p. 234/7 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej části p. p. 234/7 (cca 63 m ), části p. p. 234/2 (cca 16 m ) a části p. p. 2980 (cca 76 m ) v k. ú. Trutnov
Stavebnímu bytovému družstvu Libušinka Trutnov za účelem výstavby řadových garáží dle podané žádosti.
[ 2007 - 97 ]
p. p. 2337/5 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
výkup pozemků 2337/5, 2337/6, 2337/8, 2337/9, 2337/13, 2337/16 a 2337/17 v k. ú. Trutnov, ul. Na Struze, a
2
p. p. 2006/2 (515 m ) v k. ú. Horní Staré Město od Okresního bytového podniku, s. p. Trutnov v likvidaci za
cenu znaleckého posudku
schvaluje
*
02.01
*
2
výkup nabízené p. p. 2006/2 (515 m ) v k. ú. Horní Staré Město za symbolickou cenu
[ 2007 - 98 ]
p. p. 1125 a další, k. ú. Mladé Buky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s podpisem Souhlasného prohlášení ze dne 14.3.2007 dle předloženého znění. Předmětem převodu jsou
pozemky v k. ú. Mladé Buky.
[ 2007 - 99 ]
p. p. 101 a další, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
směnu pozemků v k. ú. Dolní Staré Město, cca 1100 m , p. p. 101 z majetku společnosti ARKADIA, a. s., za
2
1100 m p. p. 179/29 a p. p. 179/28 ve vlastnictví města Trutnov. Náklady spojené s převodem budou obě
strany hradit jednou polovinou.
[ 2007 - 100 ]
p č. 1605/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k pozemkům:
1. p. č. 1605/2, vedená ve zjednodušené evidenci, grafický příděl, k. ú. Starý Rokytník
2. p. p. 1715/6 a p. p. 1798/1 KN k. ú. Starý Rokytník.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Lesů České
republiky s. p. Hradec Králové.

11

Bytové záležitosti
[ 2007 - 101 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro
č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"

*
, nyní motel Horal, mimo "Zásady

[ 2007 - 102 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
* 01.01 *
prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu Tichá 523
výši 28743,- Kč (platební Ro410/96)

ve

[ 2007 - 103 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
ponechání bytu v užívání a zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu
, za podmínky:
- úhrady soudních nákladů spojených se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu nejpozději do 30.4.2007
- bude uzavřena dohoda o splátkách na poplatek z prodlení ve výši 5447,- Kč v minimálních splátkách 1000,Kč měsíčně
- nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců až po doplacení všech dluhů spojených s
bytem Lípová 95 za podmínky ztráty výhody při nezaplacení některé splátky.
[ 2007 - 104 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů" pro

,

[ 2007 - 105 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zastavením exekučního řízení na dluh p.
, spojený s
bytem Moravská 364, za podmínky:
- závazku p.
splácet exekuční náklady
- dluhy spojené s bytem Moravská 364 včetně soudních nákladů a poplatku z prodlení budou spláceny
měsíční částkou ve výši 1000,- Kč počínaje měsícem květnem 2007
Finanční záležitosti
[ 2007 - 106 ]
Rozpočet města pro rok 2007
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2007 dle předloženého návrhu
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*

Různé
[ 2007 - 107 ]
Výroční zpráva Policie ČR
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
výroční zprávu Policie ČR za rok 2006
[ 2007 - 108 ]
Výroční zpráva Městské policie Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2006

*

*

[ 2007 - 109 ]
Výroční zpráva HZS za rok 2006
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov za rok
2006
[ 2007 - 110 ]
Změny č. 4 ÚP - ukončení pořizování
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zastavení pořizování územně plánovací dokumentace "Změny č. 4 územního plánu města Trutnova" z důvodu
zpětvzetí žádosti navrhovatele
[ 2007 - 111 ]
Zásady č. 1/2005 - názvosloví ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
aktualizaci znění článku 3, odst. 13 a 14 Zásad č. 1/2005 o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a
dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Trutnově
*
01.02
*
přidělení nových názvů ulic, resp. označení stávajících ulic v souvislosti s jejich prodloužením:
Katastr Oblanova - nová ulice odbočující z Oblanovské ulice
Pro nově vznikající ulici, která odbočuje z Oblanovské ulice, název K Větřáku
Katastr Volanova - Letní strana
Pro nově vznikající ulici, která odbočuje ze stávající Strážní ulice, název Srpnová
Pro páteřní ulici, která se nazývá Letní (odbočuje z Jičínské ulice), její prodloužení až k železničnímu
přejezdu. Tím by navrhovaná Srpnová ulice odbočovala z Letní ulice.
Katastr Volanova - okolí ulice Nad Strží
Pro ulici Nad Strží (odbočka z Potoční ulice) tento název také v celé délce jejího vznikajícího prodloužení
Katastr Dolního Starého Města - prodloužení ulice Na Besedě
Pro ulici Na Besedě (odbočka z Horské ulice) tento název také v celé délce jejího vznikajícího prodloužení až
ke stávající ulici K Úpě
Katastry Dolního Starého Města a Horního Starého Města - ulice, která vzniká mezi Tovární ulici a ulicí
K Úpě
Pro nově vznikající ulici mezi Tovární ulicí a ulicí K Úpě název Souběžná
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Rozhraní katastrů Dolního Předměstí a Dolního Starého Města
Pro Anenskou ulici tento název také v celé délce jejího vznikajícího prodloužení v téměř přímém směru.
Katastr Dolního Starého Města - oblast Nových Dvorů
Pro ulici, která odbočuje ze vznikajícího prodloužení Anenské ulice a leží blíže Hornoměstské ulici než
následující ulice, název Topolová ulice
Pro ulici, která odbočuje ze vznikajícího prodloužení Anenské ulice a leží dál od Hornoměstské ulice než
předchozí ulice, název Březová ulice
Pro ulici, která odbočuje ze vznikající Topolové ulice název Lísková ulice
Pro ulici, která odbočuje z Dubové ulice a je souběžná s Anenskou ulicí, název Jeřábová ulice.
[ 2007 - 112 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
ruší
*
02.01
poskytnutí prostředků pro p.

ve výši 450000,- Kč

*

[ 2007 - 113 ]
Neupotřebitelné majetkové předměty
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2007 - 114 ]
OSNADO, s. r. o. - smluvní pokuta
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí smluvní pokuty ve výši 50000,- Kč společnosti OSNADO, spol. s r. o., za opožděné
celkové zúčtování záloh poskytnutých na úhradu prokazatelné ztráty provozu MHD v r. 2006
[ 2007 - 115 ]
Speciální ochranná deratizace na území města
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku o provedení speciální ochranné deratizace s účinností k 3.5.2007
[ 2007 - 116 ]
Svazek obcí Východní Krkonoše
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení doby splatnosti bezúročné půjčky ve výši 1200000,- Kč, kterou město Trutnov poskytlo Svazku
obcí Východní Krkonoše na předfinancování projektu "PUTOVÁNÍ KRAKONOŠOVÝM KRÁLOVSTVÍM" dle
smlouvy ze dne 9.8.2005 o jeden rok, tedy nejpozději do 30.6.2008
*
01.02
*
splátkový kalendář dle návrhu Svazku obcí Východní Krkonoše takto:
1. splátka ve výši 242000,- Kč nejpozději do 30.4.2007
2. splátka ve výši 260000,- Kč nejpozději do 31.12.2007
3. splátka ve výši 698000,- Kč nejpozději do 30.6.2008
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[ 2007 - 117 ]
Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií
Trutnov na území měst Rtyně v Podkrkonoší a Úpice na dobu od 1.6.2007 do 31.12.2007 dle předloženého
návrhu
[ 2007 - 118 ]
Územní plán MPZ
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
platnost územně plánovací dokumentace "Územního plánu městské památkové zóny Trutnov"
vydává
*
02.01
*
rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace "Regulační plán městské památkové zóny
Trutnov"
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Horynová
T:28.05.2007 *
ve spolupráci s pořizovatelem (MěÚ Trutnov, odbor rozvoje města a ÚP) zpracovat a projednat návrh zadání
územně plánovací dokumentace "Regulační plán městské památkové zóny Trutnov"
[ 2007 - 119 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
zápis o výsledku kontroly č. 1-2007 v předloženém znění

*

[ 2007 - 120 ]
Organizační záležitosti ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle
nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů takto:
- člen rady města
2320,- Kč/měsíc
- předseda výboru nebo komise
2130,- Kč/měsíc
- člen zastupitelstva města
780,- Kč/měsíc
Odměny budou propláceny měsíčně. Usnesení je účinné od 1.1.2007.
Zapsala :Matoušová

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

