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Kontrola plnění usnesení ZM
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*
01.01
písemnou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
písemnou informaci o plnění investičních akcí v roce 2006
stanovuje
*
02.01
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města

T : 26.06.2006
T : splněn

*
*

*

Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2006 - 133 ]
Na Odbočce čp. 93
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dražební vyhlášku č. 9/2006 - obytný dům čp. 93 Na Odbočce na st. p. 25, spolu s pozemkem st. p. 25 o
2
výměře 516 m vymezeným dále uvedeným geometrickým plánem, se zděnou a dřevěnou kolnou na st. p. 25
2
a s pozemkem p. p. 317/6 o výměře 40 m , s venkovními úpravami a jiným příslušenstvím vše v k. ú. Horní
Staré Město, obec Trutnov, část obce Horní Staré Město, v předloženém znění.
2
Pozemek st. p. 25 o výměře 516 m je určen a vymezen geometrickým plánem Geodézie Trutnov s. r. o. č.p.
861-121/2003, ověřeným Ing. Milošem Kynčlem dne 18.4.2003, který je nedílnou součástí této vyhlášky.
[ 2006 - 134 ]
Dlouhá čp. 60
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dražební vyhlášku č. 10/2006 - obytný dům čp. 60 Dlouhá na pozemku st. p. 67, spolu se st. p. 67 o výměře
2
2
955 m , spolu s p. p. 6/2 o výměře 141 m , dvě zděné kolny na st. p. 67, s venkovními úpravami a jiným
příslušenstvím, vše v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, část obce Horní Staré Město, v předloženém
znění.
2
Pozemek st. p. 6/2 o výměře 141 m je určen a vymezen geometrickým plánem Geodézie Trutnov s. r. o. č.p.
912-258/2004 ověřeným
dne 1.7.2004, který je nedílnou součástí této vyhlášky.
[ 2006 - 135 ]
Horská čp. 49
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dražební vyhlášku č. 11/2006 - obytný dům čp. 49 Horská na pozemku st. p. 56, spolu se st. p. 56 o výměře
2
875 m , se 3 zděnými kolnami, z nichž jedna se využívá jako garáž, na části st. p. 56, s venkovními úpravami
a jiným příslušenstvím, vše v obci Trutnov, v části obce a k. ú. Dolní Staré Město, v předloženém znění
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[ 2006 - 136 ]
Na Odbočce čp. 235
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dražební vyhlášku č. 12/2006 - bytový dům čp. 235 Na Odbočce na pozemku st. p. 263, spolu s pozemkem
2
2
st. p. 263 o výměře 452 m a s pozemkem p. p. 317/4 o výměře 103 m vymezeným dále uvedeným
geometrickým plánem, se zděnou kolnou na st. p. 263, venkovními úpravami a jiným příslušenstvím
nemovitostí, vše v k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, část obce Horní Staré Město, v předloženém znění.
2
Pozemek p. p. 317/4 o výměře 103 m je určen a vymezen geometrickým plánem Geodézie Trutnov s. r. o.,
č.p. 861-121/2003, ověřeným
dne 18.4.2003 a potvrzeným Katastrálním úřadem v
Trutnově dne 24.4.2003, který je nedílnou součástí této vyhlášky.
[ 2006 - 137 ]
Železničářská čp. 442-443
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
prodej zděných kolen na st. p. 5658, spolu se st. p. 5658, v k. ú. Trutnov, obec Trutnov. Kolny budou
prodávány jako celek s nabídkovou cenou 165000,- Kč.
Zveřejnění bude provedeno na dobu min. 60 dnů.

*

[ 2006 - 138 ]
Šárka čp. 232
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 232/2 v I. NP domu čp. 232 na st. p. 1027 v ul. Šárka, spolu se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domu čp. 232 a pozemku st. p. 1027, v části města Střední Předměstí, v k.
ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.4.2003 a Prohlášení vlastníka ze dne 17.1.2003,
do vlastnictví nájemci bytu p.
, za nabídkovou cenu 513169,Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 410535,- Kč.
[ 2006 - 139 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/36 v V. NP domu čp. 572 na st. p. 1379 v ul. Dlouhá, v části města a k. ú. Horní
Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 572 a
pozemku st. p. 1379, do společného jmění man
za sníženou cenu 892836,- Kč.
[ 2006 - 140 ]
Náchodská čp. 356
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dražby dobrovolné nemovitostí - domu čp. 356, 1 zděné kolny, 2 dřevěných kolen a 1 plechové
kolny, vše na st. p. 384 v ul. Náchodská, spolu s pozemky st. p. 348 a p. p. 1394/5, vše v části města Poříčí,
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 356, 1 zděné kolny, 2 dřevěných kolen a 1 plechové kolny, vše na st. p. 384 v
ul. Náchodská, spolu s pozemky st. p. 348 a p. p. 1394/5, vše v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.
Poříčí u Trutnova, dražbou dobrovolnou s původní vyvolávací cenou 850000,- Kč
[ 2006 - 141 ]
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
4

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, dražbou dobrovolnou s původní
vyvolávací cenou 701000,- Kč.
[ 2006 - 142 ]
Areál Městského bytového podniku
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej areálu Městského bytového podniku - administrativní budova čp. 92 na st. p. 614/1, objekt kanceláře a
soc. zařízení na st. p. 2981, ocelová hala na st. p. 4733/1 a st. p. 4733/2, ocelová hala na st. p. 614/6,
ocelová hala na st. p. 614/3, objekt kanceláře a skladu na st. p. 614/5, objekt výměníku a garáže a objekt
skladu, oba na části st. p. 614/4, objekt garáže, objekt přístavby garáže a objekt skladu, vše na st. p. 746/3,
administrativní budova čp. 135 na st. p. 746/1, administrativní budova čp. 215 na st. p. 1381, plechový sklad
na st. p. 4732, plechový sklad na st. p. 4734, přístřešek na části p. p. 225/7, spolu se stavebními pozemky
614/1, 614/3, 614/4, 614/5, 746/1, 746/2, 746/3, 751/4, 1381, 2981, 4732, 4733/1, 4734 a pozemkovými
parcelami 2772, 225/1, 225/3, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 2554/1, vše v ulici Polská, v části města Dolní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.3.2005, do vlastnictví firmy
Commercial invest s. r. o. Hradec Králové
schvaluje
*
02.01
nové obecné zveřejnění prodeje na dobu 60 dnů s minimální cenou k jednání 12000000,- Kč.

*

[ 2006 - 143 ]
Rekreační chata v Peklích
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - rekreační chaty v Peklích (bez čp/če) na st. p. 579, spolu s pozemkem st. p. 579 v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 6.5.2005, do
vlastnictví firmě KATA, spol. s r. o., Pilníkov, IČO 49286773, za nabízenou cenu 202000,- Kč.
[ 2006 - 144 ]
Nebytový dům ve Voletinách
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na prodej nemovitostí - nebytového domu (provozovny autoservisu bez čp/če) na
st. p. 210, spolu s pozemky st. p. 210 a p. p. 96/P3, v části obce a k. ú. Voletiny, v obci Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
nové obecné zveřejnění na domu minimálně 60 dnů s původní minimální cenou k jednání 550000,- Kč.
[ 2006 - 145 ]
Prodej VS a OPS
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej - objekty a technologické vybavení předávacích stanic a výměníkových stanic a k nim příslušející
sekundární rozvody pro dodávky tepla včetně měřidel na vstupu do jednotlivých vytápěných objektů a rozvody
teplé užitkové vody z předávacích a výměníkových stanic až po vstup rozvodu do napojených objektů v obci
Trutnov a to v tomto rozsahu:
24 ks výměníkových stanic, samostatně stojících (prodej technologického vybavení včetně budov a
pozemků):
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číslo VS
VS 02
VS 04
VS 05
VS 06
VS 09
VS 11 a 27
VS 12
VS 17
VS 18
VS 19
VS 20
VS 22
VS 25
VS 28
VS 29
VS 30
VS 32
VS 33
VS 34
VS 35
VS 36
VS 37
VS 68

adresa VS
(ulice)
Žižkova
Žižkova
Žižkova
Křižíkova
Na Struze
Zámečnická
Zámečnická
Národní
Úpské nábřeží
Slunečná
Náchodská
Švédská
Kryblická
Čs. armády
Lnářská
Horská
R. Frimla
Pampelišková
Slovenská
Za Komínem
Tichá
Úpská
Strmá

v budově s
č.p./če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
361
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če

zp.využití
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. obč. vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení
st. tech.vybavení

na st.p.č.
2520
4775
2844
2796
4702
1819/1
1789
2955
2588
3247
3310
3794
3822
4082
3591
730/1
4378
1104
1285
1133
1081
1290
1042

spolu se
st.p.č.
2520
4775
2844
2796
4702
1819/1
1789
2955
2588
3247
3310
3794
3822
4082
3591
730/1
4378
1104
1285
1133
1081
1290
1042

výměra
91 m2
231 m2
153 m2
253 m2
191 m2
325 m2
353 m2
228 m2
227 m2
154 m2
299 m2
35 m2
239 m2
194 m2
186 m2
443 m2
200 m2
300 m2
305 m2
304 m2
612 m2
317 m2
198 m2

část obce

k.ú.
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Hor. St.Město
Trutnov
Hor.St. Město
Hor. St. Město
Hor. St. Město
Hor. St. Město
Hor. St. Město
Poříčí u Trut.

Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Horní Předměstí
Kryblice
Horní Předměstí
Střední Předměstí
Horní Staré Město
Střední Předměstí
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Poříčí

prodej
technologie/budovy
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova
technolog. i budova

24 ks výměníkových stanic (prodej pouze technologického vybavení bez budov a pozemků, vyjma výslovně uvedených jednotek):
číslo VS adresa VS
(ulice)

v budově s
č.p./če

VS 01
VS 03

220
bez čp/če
466
38
504
528

VS 07
VS 08
VS 13

Horská
Prokopa Holého
Prokopa Holého
Malé náměstí
Žižkova
Jiráskovo nám.

VS 14+26 Žižkova

6

386

zp.využití
budovy nebo
jednotky
—
st. obč. vybavení
—
—
—
jiný nebyt. prostor

na st.p.č.

497/3
2865
2866
308
3365
1760/1,1760/3
1760/4,1760/5
jiný nebyt. prostor 1871,1868/1,1872,
1868/2,1869,1870
1873

k.ú.

část obce

číslo
jednotky

podíl jedn.na
spol.č.domu

prodej
technologie/jednotky

Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov

Střední Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Střední Předměstí
Horní Předměstí
Střední Předměstí

—
—
—
—
—
528/103

—
—
—
—
—
24676/217433

pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
technologie/jednotka

Trutnov

Horní Předměstí

386/2

50316/540680

technologie/jednotka

VS 15
VS 16
VS 23
VS 24
VS 31
VS 41
VS 47
VS 48
VS 49
VS 52
VS 55
VS 62
VS 71
VS 78
VS 79
VS 85
VS 88

Bratří Čapků
M. Gorkého
Polská
M. Gorkého
Procházkova
Školní
Šikmá
Benešova
Kryblická
Lípové nám.
Lípové nám.
Spojenecká
Lhota
Horská
Na Dvorkách
Lípové nám.
Nové Dvory

275
262
bez čp/če
422
818
13
300
441
450
217
374
54
6
238
244
264
360

jiný nebyt. prostor
—
st. tech. vybavení
—
—
—
—
jiný nebyt. prostor
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2014/1
1997
614/4
3820/1
5307
269
321
501,502
4850
231
406
294
11
278
288
276
3643

Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Poříčí u Trutnova
Poříčí u Trutnova
Trutnov
Poříčí u Trutnova
Poříčí u Trutnova
Trutnov
Lhota u Trutnova
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Poříčí u Trutnova
Trutnov

Kryblice
Kryblice
Dolní Předměstí
Kryblice
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Poříčí
Poříčí
Kryblice
Poříčí
Poříčí
Střední Předměstí
Lhota
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Poříčí
Dolní Předměstí

275/101
—
—
—
—
—
—
440/7
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2839/60728
—
—
—
—
—
—
25/1000
—
—
—
—
—
—
—
—
—

technologie/jednotka
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
technologie/jednotka
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie

14 ks objektových předávacích stanic, umístěných v budovách (prodej technologického vybavení bez budov a pozemků):
číslo
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS

adresa OPS (ulice)
Krakonošovo nám.
Železničářská
nám. Horníků
Horská
Tkalcovská
Tkalcovská
Přádelnická
Zámečnická
Bratrství
Pomněnková
Pomněnková
Pomněnková
Zvonková
Rozmarýnová

v budově s
č.p./če
22
506
493-496
482
542
386
418
613-615
432-433
434-436
437-438
439-442
468-469
448-449

na st.p.č.
26/1
1844
1827,1828,1829,1830
1786
2512
1436
1612
3620,3621,3622
688,689
690,691,692
693,694
695,696,697,698
705,706
707,708

k.ú.
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Trutnov
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město

část obce
Vnitřní Město
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Střední Předměstí
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město
Horní Staré Město

prodej
technologie/jednotky
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie
pouze technologie

akciové společnosti ČEZ se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274649, DIČ CZ45274649 za nabízenou cenu 50000000,- Kč plus příslušné DPH
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Nemovitosti - různé
[ 2006 - 146 ]
Lesy a parky - kapitálová účast města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr zvýšit formou nepeněžitého vkladu kapitálovou účast města Trutnova ve společnosti Lesy a parky
Trutnov s. r. o., se sídlem Úpická 469, 541 01 Trutnov, IČ 25968700, DIČ CZ25968700 o následující
nemovitosti:
- budova čp. 469 - jiná stavba na st. p. 3510, spolu se st. p. 3510
- budova čp. 513 - rodinný dům na st. p. 1887, spolu se st. p. 1887
- budova bez čp/če - jiná stavba na st. p. 3509, spolu se st. p. 3509
- budova bez čp/če - jiná stavba na st. p. 3511, spolu se st. p. 3511
- budova bez čp/če - garáž na st. p. 5429, spolu se st. p. 5429
- p. p. 1697/3 - manipulační plocha
- p. p. 1707/2 - manipulační plocha
vše v k. ú. Trutnov, obci Trutnov, Horní Předměstí
- p. p. 35 - trvalý travní porost
- srub Hajnice (bez základů) na p. p. 35
vše v k. ú. Hajnice včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů.
Zveřejnění uvedených nemovitostí bude provedeno na dobu min. 15 dnů.
[ 2006 - 147 ]
Slovenská čp. 272
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
doplnění usnesení zastupitelstva města 2006-75/2 ze dne 3.4.2006 o dalšího kupujícího –

*

[ 2006 - 148 ]
Stání s přístřeškem pro odpadkové nádoby na TKO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění usnesení zastupitelstva města 2006-74/2 ze dne 3.4.2006 o dalšího kupujícího - Společenství
vlastníků jednotek Zvonková 461 - 463, IČO 26004364, se sídlem Trutnov, Zvonková 462, PSČ 541 02
[ 2006 - 149 ]
Technické služby Trutnov - kapitálová účast města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zvýšení formou vkladu kapitálovou účast města Trutnov ve společnosti Technické služby Trutnov s. r. o., se
sídlem Šikmá 371, Trutnov 3, IČO 25968084, DIČ 268-25968084, o následující:
- budova bez čp/če - stavba pro výrobu a skladování na st. p. 3828
- budova bez čp/če - garáž na st. p. 3002
- budova bez čp/če - garáž na st. p. 3001
- stavba občanského vybavení čp. 371 na st. p. 3000
- pozemky st. p. 3828, st. p. 3002, st. p. 3001, st. p. 3000, p. p. 681/6
- vedlejší stavby, venkovní úpravy a trvalé porosty
vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Dolní Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 3.3.2006 v
hodnotě 13650000,- Kč.
[ 2006 - 150 ]
Na Besedě čp. 63
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 63 a zděné kolny, vše na st. p. 73, v ul. Na Besedě, spolu s pozemky st. p. 73,
p. p. 96/1 a 76/2, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, manželům
, ale
ponechává prodej dražbou dobrovolnou, schválený usnesením ZM 2005-325/5 ze dne 17.10.2005, s
vyvolávací cenou 680000,- Kč.
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[ 2006 - 151 ]
Horská čp. 43
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 43 a dvou zděných kolen, vše na st. p. 50, v ul. Horská, v části města a k. ú.
Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.5.2000, do vlastnictví nájemce
domu
Pozemky - prodej
[ 2006 - 152 ]
p. p. 543/1 a násl., k.ú. Horní Maršov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 543/1 (cca 316 m ), t.j. dle GP nově vzniklou p. p. 543/8 a 543/10, k. ú. Horní Maršov a části
2
p. p. 163/2 (cca 219 m ), t.j. dle GP díl a) nově vzniklé p. p. 163/17 k. ú. Horní Maršov - pozemky pod
2
komunikací - obci Horní Maršov za dohodnutou kupní cenu 30,- Kč/m .
[ 2006 - 153 ]
p. p. 602/43, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 602/46 díl "a" (39 m ) v k. ú. Trutnov, pozemek pod částí garáže a částí oplocení,
2
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.

*

[ 2006 - 154 ]
st. p.
, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p.
(5 m ) v k. ú. Horní Staré Město
, pozemek pod částí garáže,
2
za kupní cenu 300,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2006 - 155 ]
p. p. 36/2, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 36/2 (cca 36 m ) v k. ú. Volanov
k zajištění příjezdové cesty a k
2
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2006 - 156 ]
Průmyslová zóna Volanov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města 2006-28/1

*

schvaluje
*
02.01
*
2
1. prodej pozemku p. p. 2116, p. p. 2097/6, p. p. 2132/1, p. p. 2132/12 a části p. p. 2343/1 (745 m )
zaměřené GP č. 3146-47/2006, v k.ú. Trutnov, společnosti Infineon Technologies Trutnov s. r. o. za kupní
2
cenu ve výši 125,- Kč/m
2. zřízení věcného předkupního práva ve prospěch města Trutnova k pozemkům p. p. 2116, p. p. 2097/6, p.
2
p. 2132/1, p. p. 2132/12 a části p. p. 2343/1 (745 m ) zaměřené GP č. 3146-47/2006, k. ú. Trutnov, za cenu
2
1,- Kč/m
3. uzavření Dohody ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva jako věcného práva (smlouva
o smlouvě budoucí) dle předloženého návrhu
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souhlasí
*
03.01
*
s převzetím práv a povinností společnosti Infineon Technologies Trutnov s. r. o., vyplývajících z Dohody ke
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva jako věcného práva (smlouva o smlouvě budoucí)
společnosti Siemens VDO Automotive, s. r. o.
[ 2006 - 157 ]
p. p. 36/2, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 36/2 (cca 89 m ) v k. ú. Volanov
k rozšíření vlastních pozemků
2
za kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2006 - 158 ]
st. p.
k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p.
(2 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
, pozemek pod částí řadové garáže
2
ve vlastnictví jmenovaného, za kupní cenu 300,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2006 - 159 ]
p. p. 2006/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2004-48/1 ze dne 23.2.2004 v plném znění z důvodu odstoupení vlastníka
(OBP) od své nabídky
[ 2006 - 160 ]
p. p. 852, p. p. 3054, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
2
prodej p. p. 852 (74 m ) a p. p. 3054 (153 m ) v k. ú. Babí
2
vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 20,- Kč/m
[ 2006 - 161 ]
p. p. 29/1, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 29/1 (cca 70 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
cesty k p. p. 77/1 v k. ú. Horní Staré Město
[ 2006 - 162 ]
p. p. 43/3, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 43/3 (66 m ) v k. ú. Babí p.

*
k rozšíření

*
k výstavbě přístupové

*

[ 2006 - 163 ]
st. p. 261, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
upřesnění usnesení zastupitelstva města 2004-311/6 ze dne 18.10.2004, z kterého budou vyjmuta slova "pod
objektem jejich zděné garáže".
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bere na vědomí,
*
02.01
že st. p. 261 v k. ú. Libeč byla změněna na p. p. 1322
[ 2006 - 164 ]
p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 1976/4 (cca 600 m ) v k. ú. Trutnov p.

*

k zahrádkářským účelům

*

[ 2006 - 165 ]
p. p. 1183/1, p. p. 1180/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
směnu p. p. 1183/1 (5474 m ) a části p. p. 1180/1 (cca 415 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice, které jsou ve
2
2
2
vlastnictví města Trutnov, celkem 5889 m , za p. p. 2/4 (146 m ) a p. p. 792/3 (145 m ) v k. ú. Lhota u
2
Trutnova, p. p. 150/1 (5598 m ) v k. ú. Trutnov ve vlastnictví REALITY KRKONOŠE, spol. s r. o. Vrchlabí,
2
celkem 5889 m . Náklady spojené s převodem uhradí každá strana z jedné poloviny, geometrický plán hradí
žadatel.
[ 2006 - 166 ]
st.p.896 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova a další
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
směnu stavebních parcel č. 896, 901, 909, 911, 912, 913 a 914 v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 1180/1 a
1183/1 v k. ú. Zlatá Olešnice (vlastník Reality Krkonoše s. r. o.) za p. p. 2/4 a 792/3 v k. ú. Lhota u Trutnova a
p. p. 1150/1 v k. ú. Trutnov (vlastník město Trutnov)
[ 2006 - 167 ]
p. p. 43/1 a další, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
výkup části p. p. 43/1 a části 44/3, t.j. nově vzniklou p. p. 43/4 (380 m ) v k. ú. Dolní Staré Město od
společnosti Stavby silnic a železnic, a. s., za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 91200,- Kč. Náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2006 - 168 ]
st. p. 4276, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
prodej podílu ze st. p. 4276 v k. ú. Horní Staré Město ve výši jedné poloviny
pod patrovou garáží, z důvodu plánované trasy západního obchvatu

*
, pozemek

[ 2006 - 169 ]
p. p. 1982/6, p. p. 1998/9, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
výkup části p. p. 1982/6 (cca 13 m ) a p. p. 1998/9 (3 m ) v k. ú. Trutnov, za kupní cenu dle znaleckého
posudku od Královéhradeckého kraje za účelem vybudování a následně provozování autobusové zastávky a
chodníku
[ 2006 - 170 ]
p. p. 2185/34, p. p. 2185/35, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění usnesení zastupitelstva města 2005-148/2 ze dne 9.5.2005 tak, že za větou "město Trutnov uhradí
náklady spojené s převodem" bude uvedeno "ve výši 22680,- Kč"

11

[ 2006 - 171 ]
p. p. 288/5, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 288/5 (cca 140 m ) v k. ú. Horní Staré Město
a p.
, ale ani jinému případnému zájemci, z důvodu zachování veřejného prostranství a cesty

*

Bytové záležitosti
[ 2006 - 173 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
prominutí placení poloviny penále z dluhu na nájemném z bytu Žižkova 457 p.
, ve výši 52016,- Kč

*

[ 2006 - 174 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro
4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"

*
, mimo "Zásady č.

[ 2006 - 175 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro
při pronájmu obecních bytů"

Š

*
, mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup

[ 2006 - 176 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením bytu mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů" pro
o vel. 1+2 I. kat. na adrese Polská 93. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je vrácení bytu o vel. 1+1 I. kat. Polská 93
Majetek města - různé
[ 2006 - 177 ]
Městský bytový podnik Trutnov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
příspěvkovou organizaci Městský bytový podnik Trutnov dnem 31.12.2007

*

rozhoduje
*
02.01
*
převést činnost a úkoly příspěvkové organizace Městský bytový podnik Trutnov na obchodní společnost
Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o. dnem 1.7.2006, přitom příspěvková organizace má postavení
dosavadního zaměstnavatele, obchodní společnost postavení zaměstnavatele přejímajícího
*
02.02
*
převést veškerý hmotný a nehmotný majetek příspěvkové organizace úplatně na obchodní společnost
Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o., kupní ceny se stanoví oceněním jako ceny obvyklé. Způsob a postup
převodu podrobněji stanoví rada města
*
02.03
*
práva, pohledávky a závazky příspěvkové organizace vypořádat nebo převést na společnost Městský bytový
podnik Trutnov, s. r. o.
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[ 2006 - 178 ]
Rozšíření příměstských lesů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
rozšíření příměstských lesů dle přiloženého zákresu (oddělení 16, 463, 464, 20, 21 porost A - F)

*

Finanční záležitosti
[ 2006 - 179 ]
Rozpočet města pro rok 2006
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2006
[ 2006 - 180 ]
Výsledek hospodaření města za rok 2005
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
výsledek hospodaření města za rok 2005 bez výhrad
*
01.02
rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti města za rok 2005
bere na vědomí
*
02.01
výrok auditora za rok 2005

*

*
*

*

[ 2006 - 181 ]
Krematorium a. s. Jaroměř
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej akcií společnosti Krematorium a. s. se sídlem Jaroměř, Knappova 151, městu Hradec Králové a
městu Jaroměř v poměru jmenovitých hodnot akcií v částce minimálně 25,- Kč/1 ks akcie.
[ 2006 - 182 ]
Vodovody a kanalizace a. s. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nákup 1 ks akcie společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., Revoluční 19, Trutnov, ve jmenovité
hodnotě 1000,- Kč za cenu 1000,- Kč
[ 2006 - 183 ]
Prominutí úroků z prodlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
prominutí úroků z prodlení ve výši 54080,- Kč za
[ 2006 - 184 ]
Odpis nedobytné pohledávky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s odpisem nedobytné pohledávky za přefakturaci tepla firmě Kondos nábytek dle předloženého návrhu

*

*
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Různé
[ 2006 - 172 ]
Změny č. 4 Územního plánu města - návrh zadání
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
návrh zadání územně plánovací dokumentace "Změna č. 4 Územního plánu města Trutnova"
[ 2006 - 185 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2006 - 186 ]
Regenerace MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
zařazení objektů do Programu regenerace MPZ Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2006 - 187 ]
Jednotný statut výborů ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
Jednotný statut výborů Zastupitelstva města Trutnova v navrženém znění
[ 2006 - 188 ]
Jednací řád ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
Jednací řád Zastupitelstva města Trutnova v navrženém znění

Zapsala :Matoušová

14

*

*

*

*

[ 2006 - 189 ]
Zápis kontrolního výboru č. 2-2006
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 2-2006 v předloženém znění

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

*

Ing. Hana Horynová
místostarostka

*

