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Kontrola plnění usnesení
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
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T : 24.09.2007

*

*
01.02
informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na 24.9.2007

*

*

Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2007 - 155 ]
Palackého 380-385, Žižkova 386
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 1 bytové jednotky č. 383/11 v 1.NP domu čp. 380 na st. p. 1873, čp. 381 na st. p. 1872, čp. 382 na st.
p. 1871, čp. 383 na st. p. 1870, čp. 384 na st. p. 1869, čp. 385 na st. p. 1868/2 v ulici Palackého a čp. 386 na
st. p. 1868/1 v ulici Žižkova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků st. p.
1873, st. p. 1872, st. p. 1871, st. p. 1870, st. p. 1869, st. p. 1868/2 a st. p. 1868/1, v části města Horní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 20.3.2000 a Dohody o vypořádání
velikosti spoluvlastnických podílů a narovnání v domě čp. 380 - 386 ze dne 27.11.2006, členům SVJ
Palackého 380 - 386 a Žižkova 386 v Trutnově, do spoluvlastnictví p.
, za nabízenou cenu 211333,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14,
odst. 1) za 169066,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců.
[ 2007 - 156 ]
Na Odbočce čp. 229
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2007-7/1 ze dne 19.2.2007 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 229 na st. p. 254, dřevěné kolny s přístřeškem na p. p. 315/1, spolu s pozemky
st. p. 254, p. p. 317/5 a p. p. 315/1 v ul. Na Odbočce, v části města a k.ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov,
p.
, za vyvolávací cenu 603000,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců.
[ 2007 - 157 ]
Náchodská čp. 214
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 214/1 ve II. NP domu čp. 214 v ulici Náchodská, na st. p. 225/1, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 214 a pozemku st. p. 225/1, v části města Poříčí, v
obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.11.2005 a Dohody
spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví k budově se vznikem vlastnictví
bytových jednotek ze dne 22.8.2005, do spoluvlastnictví nájemcům bytu
, za nabídkovou cenu 272822,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 104, odst. 1) za 218258,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců.
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[ 2007 - 158 ]
Blanická čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 174/5 ve II. NP domu čp. 174 na st. p. 924 v ul. Blanická, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.6.2004 a Prohlášení vlastníka ze dne 9.10.2006, do
vlastnictví
, za
nabídkovou cenu 238798,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 191038,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců).
[ 2007 - 159 ]
Horská čp. 74
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 74 na st. p. 9, zděné a dřevěné kolny na st. p. 280 v ul. Horská, spolu s
pozemky st. p. 9, st. p. 280, p. p. 262/1 a p. p. 568/3, vše v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 1.4.2004 do společného
za nabídkovou cenu 1250000,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců.
[ 2007 - 160 ]
Horská čp. 284
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 284 na st. p. 316 v ulici Horská, spolu s pozemkem st. p. 316, v obci Trutnov, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 30.4.2004, do společného
jmění
, za nabídkovou cenu
800000,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst. 1),
písm. a) Zásad pro prodej .... (odlišně od Zásad, kde je v § 6, odst. 6) do 2 měsíců.
Nemovitosti - různé
[ 2007 - 161 ]
Mladobucká čp. 101
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek 2. dražby dobrovolné nemovitostí - domu čp. 101 a zděné kolny, vše na st. p. 29 v ul. Mladobucká,
spolu s pozemky st. p. 29 a p. p. 323/2, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
schvaluje
*
02.01
opakovaný prodej dražbou dobrovolnou s vyvolávací cenou 710000,- Kč.
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*

[ 2007 - 162 ]
Rekreační chata čp. 26 v k. ú. Horní Malá Úpa
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že ke zveřejněnému záměru učinění nabídky zákonného předkupního práva státu dle § 61 zák. 114/1992 Sb.
na pozemky p. p. 76/1 a p. p. 76/2 v k. ú. Horní Malá Úpa nedošly žádné nabídky, námitky ani připomínky
*
01.02
*
že správa KRNAP neuplatnila předkupní právo dle § 61 zák. 114/1992 Sb. na pozemky p. p. 76/1 a p. p. 76/2
v k. ú. Horní Malá Úpa
[ 2007 - 163 ]
Rekreační chata č.e. 21, Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nové obecné zveřejnění prodeje rekreační chaty če. 21 na st. p. 62, spolu se st. p. 62 a p. p. 147/15, vše
v k. ú. a části obce Oblanov, obec Trutnov, na dobu min. 60 dnů s min. cenou k jednání 1400000,- Kč.
Pozemky - prodej
[ 2007 - 164 ]
p. p. 106/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 106/2 (34 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Vrchu, p.
k rozšíření vlastních pozemků za
2
kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že případná výstavba objektu na odprodávaném pozemku musí být s
jedním nadzemním podlažím a předmětem prodeje není hradební zeď. Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 165 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
budoucí prodej části p. p. 2472 (cca 300 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Spojenecká, firmě JAMIM s. r. o., za účelem
podnikatelského záměru výstavby obytného domu se třemi podlažími a cca 70 % podlahové plochy pro
bydlení a s cca 30 % podlahové plochy pro nebytové prostory za účelem podnikání a za následujících
podmínek:
- stavba bude realizována na základě pronájmu předmětných pozemků s termínem kolaudace nejpozději do
31.12.2012
- nejdéle do 60 dnů po kolaudaci stavby uzavře nájemce s pronajímatelem kupní smlouvu za kupní cenu ve
2
výši 1500,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2007 - 166 ]
p. p. 1549/4, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 1549/4 (69 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Rýchorská, obchodní firmě MORAVIA INVESTING,
2
s. r. o., se sídlem Liptál 484, k rozšíření vlastního pozemku za kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 167 ]
p. p. 341/10, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej p. p. 341/10 v k. ú. Oblanov p.
k rozšíření vlastního pozemku za kupní cenu 125,2
Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 168 ]
p. p. 1507/4, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1507/4 (cca 81 m ) v k. ú. Trutnov, ul. M. Gorkého, Společenství vlastníků jednotek č.p.
259-260 ul. Gorkého v Trutnově, pozemek pod okapovým chodníčkem - betonová plocha u domu, za kupní
2
cenu 1,- Kč/m . Kupující hradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 169 ]
p. p. 2090/4, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 2090/4 (cca 82 m ) v k. ú. Trutnov, ul. P. Holého, Společenství vlastníků jednotek P. Holého
2
439-443, Trutnov, pozemek pod okapovým chodníčkem, za kupní cenu 1,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré
poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 170 ]
p. p. 245, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 245 (cca 70 m ) v k. ú. Dolní Staré Město Českému zahrádkářskému svazu - ZO Horní
Staré Město k rozšíření vlastních pozemků, které budou ve vlastnictví členů ČZS ZO Horní Staré Město za
2
nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2007 - 171 ]
p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
budoucí prodej části p. p. 722/6 (cca 22 m ± 20 %, výměru stanoví GP) v k. ú.
2
(pozemek pod budoucí stavbou řadové garáže) za nabídnutou kupní cenu 1250,- Kč/m .
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 172 ]
p. p. 1787/1 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej části p. p. 1787/1 (cca 50 m ), části p. p. 1787/2 (cca 200 m ) a části p. p. 1788/1 (cca 250 m ) v k. ú.
2
Trutnov
za kupní cenu 500,- Kč/m u zatravněných pozemků a za 1500,2
Kč/m u zastavěných pozemků. Kupující na své náklady vybuduje náhradní parkovací místa dle situačního
snímku v materiálu (varianta č. 4). Kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů po doložení kolaudace
stavebních úprav kolem komerčního objektu čp. 537 (úpravy se týkají opěrné zdi, chodníku z dlažby BEST o
2
2
ploše cca 72 m , vyhrazených parkovacích stání z dlažby BEST o ploše cca 134 m , letní terasy o ploše cca
2
2
32 m , zelené plochy o ploše cca 250 m a osvětlení prostoru). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
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Pozemky - různé
[ 2007 - 173 ]
p. p. 2258/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 2258/1 (3 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory,
2
kupní cenu 250,- Kč/m

*
za

[ 2007 - 174 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 681/1 (cca 250 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnov, ul. Horní,
2
za kupní cenu 150,- Kč/m
[ 2007 - 175 ]
p. p. 835/2, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 835/2 (73 m ) v k. ú. Volanov
[ 2007 - 176 ]
st. p. 120, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej st. p. 120 (88 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova
2
Kč/m
[ 2007 - 177 ]
p. p. 988, k. ú. Kohoutov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 988 (cca 600 m ) v k. ú. Kohoutov
[ 2007 - 178 ]
p. p. 29, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 29 (1612 m ) v k. ú. Starý Rokytník p.
2
nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m

*

*
do doby realizace plynofikace

*
za kupní cenu 60,-

*
2
za nabízenou kupní cenu 30,- Kč/m

*
k rozšíření vlastních pozemků za

[ 2007 - 179 ]
p. p. 64/2, p. p. 64/8, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odstoupení od smluvního vztahu s p.
k 30.11.2007, se kterým byla dne 2.7.2004 uzavřena
nájemní smlouva č. 240702 s dohodou o budoucí koupi a dodatku č. 1 k této smlouvě z 30.5.2005 na
2
2
pronájem p. p. 64/2 (4857 m ) a p. p. 64/8 (58 m ) v k. ú. Dolní Staré Město včetně objektu bývalých kabin
2
(cca 80 m ) na p. p. 64/2 k výstavbě skladů, hal pro lehkou výrobu, komerčnímu využití a mimostandardnímu
ubytování na dobu určitou do 31.12.2007 s tím, že odstoupení bude předem projednáno a dohodnuto s
nájemcem
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[ 2007 - 180 ]
p. p. 220/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
s tím, že výměra části p. p. 220/1 dle usnesení ZM 2006 - 262/5 určená k prodeji, bude nově 401 m , kde
podílovými kupujícími budou z 46 %
, z 33 %
a z 21 %
.
[ 2007 - 181 ]
p. p. 179/7, k. ú. Dolní Staré Město a další
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
směnu p. p. 179/7, p. p. 179/50, p. p. 106/1 v k. ú. Dolní Staré Město a p. p. 2183/1, p. p. 2175/1 a p. p. 2182
v k. ú. Trutnov ve správě PF ČR za p. p. 1098/3 a p. p. 1029 v k. ú. Babí v majetku města Trutnov s tím, že
veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Trutnov.
[ 2007 - 182 ]
p. p. 101 a další, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
směnu pozemků, t.j. cca 13000 m z p. p. 101 v majetku společnosti ARKADIA a. s., za část p. p. 179/29 a
2
část p. p. 179/28 v celkové výměře cca 13000 m ve vlastnictví města Trutnov, vše v k. ú. Dolní Staré Město.
Náklady spojené s převodem budou obě strany hradit jednou polovinou.
[ 2007 - 183 ]
p. p. 1982/6, p. p. 1998/9, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
upřesnění usnesení č. 2006-169/3 ze dne 5.6.2006, které bude znít takto:
2
2
ZM schvaluje výkup části p. p. 1982/6 (cca 15 m ) a části p. p. 1998/9 (cca 1 m ) v k. ú. Trutnov za kupní
2
cenu 300,- Kč/m od Královéhradeckého kraje, pozemek pod autobusovou zastávkou a částí chodníku.
[ 2007 - 184 ]
p. p. 392 a další, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2003-323/6 ze dne 8.12.2003, kterým byl schválen prodej p. p. 392, části p. p.
390/3, části p. p. 2620/1 a části p. p. 389 v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se mezi potokem a čp. 63,
k rozšíření jejích pozemků, z důvodu úmrtí.
[ 2007 - 185 ]
p.č. 2551, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že u parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 2551 (GP) v k. ú. Starý Rokytník byl proveden duplicitní
zápis na město Trutnov
souhlasí
*
02.01
*
s výmazem duplicitního práva u parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 2551 (GP) v k. ú. Starý
Rokytník z LV 10001 pro město Trutnov a vzdává se vlastnického práva k tomuto pozemku
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Bytové záležitosti
[ 2007 - 186 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro p.
mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"

*
,

[ 2007 - 187 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro p.
pronájmu obecních bytů"

*
, mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při

[ 2007 - 188 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
ponechání bytu v užívání

*

[ 2007 - 189 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu Náchodská 34 p.
ve výši 20682,- Kč (platební Ro 1909/96-13)

*

Finanční záležitosti
[ 2007 - 190 ]
Rozpočet města pro rok 2007
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravy rozpočtu města pro rok 2007 včetně předloženého dodatku
*
01.02
*
přijetí finančního daru z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 8. společného mistrovství České a
Slovenské republiky v práci s motorovou pilou "Dřevorubec 2007"
[ 2007 - 191 ]
Finanční dar Královéhradeckého kraje
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí finančního daru ve výši 100000,- Kč od Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové pro
Dům kultury Trutnov, Národní 199 na realizaci akce "Dětská scéna 2007"
ukládá
*
02.01
Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření darovací smlouvy
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[ 2007 - 192 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200000,- Kč pro Geronimo Agency, s. r. o., se sídlem v Trutnově,
Krakonošovo náměstí 130, na částečné krytí nákladů spojených s pořádáním 20. ročníku OPEN AIR MUSIC
FESTIVALU v Trutnově
žádá
*
02.01
*
organizátory festivalu o zlepšení zajištění bezpečnostní situace v blízkém okolí areálu během konání festivalu
Různé
[ 2007 - 193 ]
SFRB - dodatek k úvěrové smlouvě
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.6.2005 se Státním fondem rozvoje
bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.02
*
změnu Pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Trutnovu
Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.,
zplonomocňuje
*
02.01
starostu města Mgr. Ivana Adamce k podpisu smluvních dokumentů

*

[ 2007 - 194 ]
Obecně závazná vyhláška č. 18/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Mgr. Ivana Adamce vyhlášením úplného znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2003
[ 2007 - 195 ]
Organizační opatření Správa pohledávek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
organizační opatření Správa pohledávek v předloženém znění
[ 2007 - 196 ]
Půjčky ze SFRB
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
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*

*

[ 2007 - 197 ]
Domov důchodců - Humlův Dvůr
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
realizaci stavby Domova důchodců Humlův Dvůr

*

souhlasí
*
02.01
s dofinancováním stavby z rozpočtu města

*

[ 2007 - 198 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
zápisy o výsledku kontroly č. 2-2007, 3-2007 a 4-2007 v předloženém znění

*

Zapsala :Matoušová

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

