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[ 2007 - 270 ]
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 města

*
*

*

Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2007 - 271 ]
Rýchorská čp. 122
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 122 na st. p. 24, plechové garáže na st. p. 942 v ul. Rýchorská, spolu s
pozemky st. p. 24, st. p. 942, p. p. 296/2 a p. p. 301/5, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.6.2007 do vlastnictví
, za nabídkovou cenu, upravenou po aktualizaci znaleckého posudku,
za 1313933,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1051146,- Kč.
[ 2007 - 272 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.11.2006, do vlastnictví
, za nabídkovou cenu
1078452,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej... § 14, odst. 1) za 862762,- Kč.
[ 2007 - 273 ]
Horská čp. 52
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2007-205/5 ze dne 24.9.2007 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 52, zděné kolny a dřevěné kolny, vše na st. p. 58 v ul. Horská, spolu s
pozemkem st. p. 58, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 8.8.2005, nájemcům domu
, za
sníženou cenu 1400170,- Kč.
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[ 2007 - 274 ]
Libeč čp. 97
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 97 a dvou zděných kolen, vše na st. p. 189, spolu s pozemkem st. p. 189, v
části města a k. ú. Libeč, vv obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 12.8.2005, do vlastnictví
, za nabídkovou cenu 1014908,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 811926,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2007 - 275 ]
Pražská čp. 15
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 15 ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02
*
zařadit dům čp. 15 Pražská do 28. prodejní vlny. V domě jsou dvě bytové jednotky a jeden nebytový prostor.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne
k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej…, podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 276 ]
Mánesova čp. 143
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 143 ul. Mánesova ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02
*
zařadit dům čp. 143 Mánesova do 28. prodejní vlny. V domě jsou tři bytové jednotky a jeden nebytový
prostor.
Dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej…, podle znaleckého posudku
zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 277 ]
Náchodská čp. 1
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 1 Náchodská v Trutnově - Poříčí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do
prodejních vln
*
01.02
*
zařadit dům čp. 1 Náchodská do 28. prodejní vlny. V domě je deset bytových jednotek a čtyři nebytové
prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 278 ]
Horská čp. 238
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 238 Horská v Trutnově - Horním Starém Městě ze soupisu domů, které nebudou
zařazovány do prodejních vln.
*
01.02
*
zařadit dům čp. 238 Horská do 28. prodejní vlny. V domě jsou tři bytové jednotky a dva nebytové prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
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[ 2007 - 279 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 374 Lípové náměstí v Trutnově - Poříčí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do
prodejních vln.
*
01.02
*
zařadit dům čp. 374 Lípové náměstí do 28. Prodejní vlny. V domě jsou dvě bytové jednotky a jeden
nebytový prostor.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 280 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 264 Lípové náměstí v Trutnově - Poříčí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do
prodejních vln.
*
01.02
*
zařadit dům čp. 264 Lípové náměstí do 28. prodejní vlny. V domě je šest bytových jednotek a jeden
nebytový prostor.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 281 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 220 v ul. Horská v Trutnově ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních
vln.
*
01.02
*
zařadit dům čp. 220 Horská do 28. prodejní vlny. V domě jsou čtyři bytové jednotky a čtyři nebytové
prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 282 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 213 ul. Národní v Trutnově ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních
vln.
*
01.02
*
zařadit dům čp. 213 Národní do 28. prodejní vlny. V domě jsou 4 bytové jednotky a tři nebytové prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 283 ]
Voletinská čp. 259
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
vydání nemovitostí - domu čp. 259 na st. p. 272 v ul. Voletinská, spolu s pozemky st. p. 272 a p. p. 162/5, v
části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, na které byl uplatněn restituční nárok.
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[ 2007 - 284 ]
Horní Malá Úpa čp. 26
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2007-207/5 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
nové obecné zveřejnění prodeje rekreační chaty čp. 26 na st. p. 25, spolu s pozemky st. p. 25, p. p. 76/1, p.
p. 76/2, p. p. 76/3 a p. p. 419, vše v části obce a k. ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, na dobu minimálně
60 dnů, s minimální cenou k jednání 5000000,- Kč.
[ 2007 - 285 ]
Železničářská čp. 493, nám. Horníků 494-496
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění usnesení zastupitelstva města 2007-201/6 ze dne 24. 9.2007 o další kupující bytové jednotky č.
495/4 a to:
Pozemky - prodej
[ 2007 - 286 ]
p. p. 3026/2, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 3026/2 (281 m ) v k. ú. Babí p.
k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou
2
kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2007 - 287 ]
st. p. 1102 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části st. p. 1102 (33 m ), t.j. dle geometrického plánu č. 3283-191/2007 nově vzniklou st. p. 5716 (33
2
2
2
m ) v k. ú. Trutnov společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2. Z celkové výměry 33 m bude prodej 15 m
2
2
2
pod objektem TS za 1500,- Kč/m a 18 m pod chodníčkem za 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré
poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Před podpisem kupní smlouvy uhradí
dlužné nájemné za období od 1.1.2007 do 30.11.2007 (měsíční platba činí 1375,- Kč). Dále provede úpravy
pozemku v okolí objektu TS a chodníčku
[ 2007 - 288 ]
st. p. 3533 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej st. p. 3533 (258 m ), st. p. 3534/1 (257 m ) - pozemky pod domy v majetku žadatele, části p. p. 876/7
2
2
(cca 7 m ) a části p. p. 876/8 (cca 82 m ) - pozemky pod tělesem okapového chodníčku - vše v k. ú.
Trutnov, ul. Kryblická, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 367 - 368 v ulici Kryblická v Trutnově, se
2
sídlem Kryblická 367, Trutnov, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 289 ]
st. p. 120, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 120 (89 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova, nacházející se naproti restauraci,
2
za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m . Jedná se o pozemek pod objekty žadatelů (přístavba s
garáží, kůlna) a dvůr. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
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[ 2007 - 290 ]
p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 1486/1 (192 m ) v k. ú. Trutnov p.

*

schvaluje
*
02.01
*
2
2
prodej části p. p. 1486/1 (536 m ) v k. ú. Trutnov p.
, z toho část pozemku (192 m ) před
2
2
2
domem za kupní cenu 250,- Kč/m a část pozemku (344 m ) ve svahu za kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí žadatel, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 291 ]
p. p. 2630 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 2630 (cca 427 m ) a části p. p. 273/265 (cca 600 m ) v k. ú. Trutnov p.
2
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 20,- Kč/m za těchto podmínek:
- kupující zajistí a přemístí na své náklady památník nevolnického povstání z p. p. 2630 na p. p. 2634 v k. ú.
Trutnov před domy s pečovatelskou službou, lokalita Humlův Dvůr (přesné umístění bude konzultováno s
odborem rozvoje města), a to nejpozději do 30.11.2008 (po dokončení stavby Domova důchodců)
- předmětem převodu nebude chodník podél ul. R. Frimla a ul. Hüttlova včetně plochy pro kontejnery podél
st. p. 5443 až po trafostanici a pruh pozemku kolem chodníku, nutný k jeho údržbě o šíři 1 m
- předmětem prodeje nebude pozemek pod trafostanicí včetně přístupu k ul. Hüttlova
- návrh na vklad kupní smlouvy bude zaslán na Katastrální úřad Trutnov až po přemístění památníku
- veškeré náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu hradí kupující
[ 2007 - 292 ]
p. p. 2050 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s prodejem části p. p. 2050 (16 m ) a části p. p. 2053 (9233 m ), t.j. nově vzniklé p. p. 2053/3, st. p. 1523 a
2
st. p. 1524, vše v k. ú. Horní Staré Město, společnosti MAGNUM CZ, s. r. o., za kupní cenu 550,- Kč/m s
tím, že kupující uhradí správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva, daň z převodu nemovitostí
hradí prodávající.
[ 2007 - 293 ]
p. p. 365/2 a další, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2007-83/2 v celém rozsahu

*

schvaluje
*
02.01
*
2
prodej části p. p. 365/2 (258 m ), tj. nově vzniklou p. p. 365/17 v k. ú. Oblanov
2
Š
k rozšíření vlastních pozemků u chaty č. 136 za kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s jejich žádostí a převodem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek, návrh
na vklad, atd.), vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 294 ]
p. p. 38/3, k. ú. Bezděkov u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 38/3 (16 m ) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
k
rozšíření vlastních pozemků a získání vlastnictví k pozemku pod částí chatky za nabízenou kupní cenu
2
200,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 295 ]
p. p. 331/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 331/2 (787 m ) v k. ú. Horní Staré Město
k rozšíření
2
vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 300,- Kč/m . Odprodej bude realizován s nájemním
vztahem. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2007 - 296 ]
p. p. 2075/17, st. p. 1884/4 k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
směnu pozemků v k. ú. Trutnov - p. p. 2075/17 (196 m ) v areálu MŠ v ul. Psohlavců, která je v majetku
2
SBD Trutnov, za st. p. 1884/4 (196 m ) u domu čp. 534 v ul. Národní, která je v majetku města Trutnov.
Náklady spojené s převody pozemků uhradí každá strana z jedné poloviny.
[ 2007 - 297 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
směnu níže uvedených pozemků:
2
1. p. p.
(34 m ) v k. ú. Trutnov, vlastníci p.
, za p. p. 2303/7 (28
2
2
m ) a p. p. 1505/84 (6 m ) v k. ú. Trutnov, vlastník město Trutnov
2
2
2. p. p. 1496/23 (57 m ) v k. ú. Trutnov, vlastník město Trutnov, za p. p. 3119 (13 m ) v k. ú. Trutnov,
2
vlastník Bytové družstvo Kryblická 375, s doplatkem družstva za rozdílnou výměru ve výši 250,- Kč/m .
Účelem směn je vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci investiční akce města Trutnova
"Rekonstrukce ul. Svažitá, Kryblická" s tím, že smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení
zastupitelstvem města. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2007 - 298 ]
p. p. 217/1, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
budoucí prodej p. p. 217/1 (154 m ) v k. ú. Libeč p.
k zřízení parkoviště pro obyvatele domů čp.
83 a čp. 84 za následujících podmínek:
- pro vydání stavebního povolení a na realizaci stavby bude uzavřen nájemní vztah na dobu určitou do
2
31.12.2008 za nájemné 5,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2008
- v případě nedodržení termínu kolaudace se nájemní vztah prodlouží na dobu neurčitou a nájemné se zvýší
2
na 20,- Kč/m /rok
2
- po kolaudaci stavby pozemek odprodat za 125,- Kč/m
- kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
[ 2007 - 299 ]
p. p. 2941, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
budoucí prodej p. p. 2941 (213 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, p.
k výstavbě řadového bytového domu s komerčním využitím a za následujících podmínek:
- pro vydání stavebního povolení a na realizaci stavby bude uzavřen nájemní vztah na dobu určitou do
2
31.12.2009 za nájemné 30,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2009
- do 60 dnů po kolaudaci stavby město vyhotoví smlouvu o prodeji pozemku a pozemek odprodá za kupní
2
cenu 1500,- Kč/m s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno trvalého práva chůze (přístup
do skladovacích sklepních prostorů) po části p. p. 2941 v k. ú. Trutnov pro vlastníky a nájemce domu čp. 69
Krakonošovo náměstí v části obce Vnitřní Město
- kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 300 ]
p. p. 855/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 855/1 (cca 25 m ) v k. ú. Trutnov, ul. K Poříčské stráni,
řadové garáže

k výstavbě

*

[ 2007 - 301 ]
p. p. 2354/2 a další, k. ú. Trutnov a následující
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatné převody p. p. 2354/2, p. p. 2135/11 v k. ú. Trutnov, p. p. 161/6 a p. p. 161/12 v k. ú. Poříčí u
Trutnova a p. p. 1217 v k. ú. Voletiny, vše ve vlastnictví státu, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Trutnov. Jedná se o komunikace.
[ 2007 - 302 ]
p. p. 120/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 120/1 (173 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Veleslavínova,
2
výstavbě objektu pro bydlení a podnikání za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m

Č

*
k

[ 2007 - 303 ]
p. p. 1935/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o darování p. p. 1935/1 a p. p. 776/6 včetně tělesa komunikace v k. ú. Horní Staré
Město a tělesa komunikace na p. p. 715/1 a p. p. 721/8 (vlastník pozemků je město Trutnov) v k. ú. Horní
Staré Město. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnov (obdarovaným) a níže uvedenými
spoluvlastníky (dárci):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Náklady na převod hradí město Trutnov.
[ 2007 - 304 ]
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že
jako jediný zájemce dle výběrového řízení na odkoupení části p. p. 1365 (cca 800
2
m ) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby rodinného domu od své nabídky na odkoupení pozemku odstupuje.
[ 2007 - 305 ]
p. p. 1160/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 1160/6 (cca 945 m ) v k. ú. Trutnov, lokalita Kacíř,
pozemků
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*
k rozšíření vlastních

[ 2007 - 306 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
2
usnesení zastupitelstva města 2007-218/5 ze dne 24.9.2007 na prodej části p. p. 681/1 (cca 230 m ) v k. ú.
2
Poříčí u Trutnova, ul. Horní,
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m , v
plném rozsahu
[ 2007 - 307 ]
p. p. 2058/37, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výkupem části p. p. 2058/37 (51 m ) v k. ú. Trutnov, t.j. nově vzniklá p. p. 2058/42, od spoluvlastníků
pozemku
Š
za kupní cenu 150,2
Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s výkupem hradí město Trutnov.
[ 2007 - 308 ]
st. p. 104, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
předložené souhlasné prohlášení mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Trutnov na převod st. p. 104 a budovy bez čp. na st. p. 104 v k. ú. Libeč (historický
majetek obce) do majetku města Trutnova
[ 2007 - 309 ]
p. p. 2119/6, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
předložené souhlasné prohlášení mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Trutnov na převod p. p. 2119/6 v k. ú. Trutnov (historický majetek obce) do majetku
města Trutnova
[ 2007 - 310 ]
p. p. 561, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 561 (759 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
rodinného domu, neboť záměr není v souladu s územním plánem.
[ 2007 - 311 ]
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 1365 (cca 1000 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. K Zahrádkám, p.
výstavbě rodinného domu.

*
k výstavbě

*
k

[ 2007 - 312 ]
p. p. 349 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem části p. p. 349, části p. p. 350, části p. p. 378/4, p. p. 398/6, p. p. 401, p. p. 402, p.
p. 405, p. p. 406 a p. p. 398/1 v k. ú. Trutnov, lokalita Nové Dvory, z Pozemkového fondu ČR na město
Trutnov. Jedná se o pozemky či části pozemků nacházející se v zastavitelném území obce dle územního
plánu města Trutnova, určené k výstavbě rodinných domů a k realizaci veřejné zeleně.
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[ 2007 - 313 ]
p. p. 2857/1, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k pozemku p. p. 2857/1 v k. ú. Babí. Pozemek přešel 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 - 314 ]
p. p. 2050/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s úplatným převodem zpevněné plochy parkovišť včetně veřejného osvětlení na p. p. 2050/1 a p. p. 2048,
zpevněné plochy chodníků na p. p. 2050/2, p. p. 2050/3, p. p. 2053/4, p. p. 2052, p. p. 2054, p. p. 2055, p. p.
2056 a p. p. 2184, sadových úprav na p. p. 2053/4 a p. p. 2184, srážkové kanalizace na p. p. 2050/1 a p. p.
2050/2 a odlučovače ropných látek na p. p. 2050/2 - vše v k. ú. Horní Staré Město - za kupní cenu 1,- Kč na
město Trutnov
[ 2007 - 315 ]
p. p. 2053/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že doplatek kupní ceny za p. p. 2053/3, st. p. 1523 a st. p. 1524 v k. ú. Horní Staré Město bude před
podpisem smlouvy složen do úschovy advokáta
na základě Smlouvy o správě
peněžních prostředků a částka bude vyplacena prodávajícímu do tří pracovních dnů po předložení kupní
smlouvy s vyznačením povolení vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
katastrálním pracovištěm Trutnov.
[ 2007 - 316 ]
p. p. 130/4, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 130/4 (1139 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
2
vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m

k rozšíření

*

[ 2007 - 317 ]
p. p. 2605, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu dokončení stavby komunikace na p. p. 2605 v k. ú. Trutnov o jeden rok s tím, že
2
nájemné v roce 2008 bude činit 3,- Kč/m /rok (záloha na kupní cenu se v roce 2008 hradit nebude) a termín
"kolaudace" bude v celém textu nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 250064 nahrazen termínem
"dokončení stavby".
[ 2007 - 318 ]
p. p. 1516/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 1516/1 (cca 340 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická, Družstvu nájemníků Kryblická 427
Trutnov, k rozšíření vlastního pozemku z důvodu zamezení přístupu na zbývající části pozemku.

*

Bytové záležitosti
[ 2007 - 319 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu Voletinská 410 p.
ve výši 22263,- Kč (platební rozkaz 36 RO 2348/2004)
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*

Finanční záležitosti
[ 2007 - 320 ]
Rozpočet města pro rok 2007
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2007 dle předloženého návrhu

*

[ 2007 - 321 ]
Státní fond rozvoje bydlení-změna zajištění úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu úvěrového zajištění Smlouvy o úvěru, registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.6.2005 se Státním
fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
Různé
[ 2007 - 322 ]
Neupotřebitelné majetkové předměty
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence v hodnotě nad 20000,- Kč
[ 2007 - 323 ]
Regulační plán MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
pořízení regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov dle předloženého podnětu

*

*

jmenuje
*
02.01
Ing. Hanu Horynovou jako pověřeného zastupitele ve věci pořízení územně plánovací dokumentace
"Regulační plán městské památkové zóny Trutnov"

*

ukládá
*
03.01 Urč:rada města
T:17.12.2007 *
zajistit výběr zpracovatele územně plánovací dokumentace "Regulačního plánu městské památkové zóny
Trutnov"
[ 2007 - 324 ]
Příspěvek na technickou infrastrukturu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu následujícím stavebníkům:
1.
2.
3.
4.
Výše příspěvku poskytnutého na jednu bytovou jednotku je 50000,- Kč.
[ 2007 - 325 ]
Regulační plán - Červený kopec
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s předloženým návrhem regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
vydává
*
02.01
opatření obecné povahy č. 1/2007 - regulační plán Trutnov - Červený kopec
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*
1 b.j.
1 b.j.
1 b.j.
1 b.j.

*

*

[ 2007 - 326 ]
Změny ZL škol a školského zařízení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
dodatky zřizovacích listin škol a školského zařízení dle předloženého návrhu
pověřuje
*
02.01 Urč:Mgr. Adamec
vydat úplná znění těchto zřizovacích listin

*

[ 2007 - 327 ]
Rekonstrukce M.Gorkého - změna způsobu financování
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
změnu způsobu financování akce rekonstrukce ul. M. Gorkého v letech 2008 - 2009 dle předloženého
návrhu
[ 2007 - 328 ]
Regenerace městské památkové zóny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
zařazení objektů do programu regenerace městské památkové zóny Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2007 - 329 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
zprávy o výsledku kontroly č. 6-2007, 7-2007 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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*

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

*

*

*

