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Kontrola plnění usnesení
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[ 2005 - 361 ]
Kontrola plnění usnesení
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
písemnou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
písemnou informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-273/4 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti – prodej
[ 2005 - 362 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/24 ve IV. NP domu čp. 572, na st. p. 1379, v ul. Dlouhá, v části města a k.
ú. Horním Starém Městě, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 572 a pozemku st. p. 1379, do vlastnictví pí
, trvale bytem
Trutnov 2 za navrhovanou sníženou cenu 693793,- 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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 363 ]
Mladobucká čp. 326
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 326 a plechové kolny, vše na st. p. 394, v ul. Mladobucká, spolu s
pozemky st. p. 394 a p. p. 327/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 25.3.2000, do podílového spoluvlastnictví p.
, trvale
bytem
, Trutnov a pí
, trvale bytem
, Trutnov, každému
jednu ideální polovinu, za nabídkovou cenu 474408,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 379526,- 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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 364 ]
Horská čp. 49
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2005-266/4 ze dne 19.9.2005 v plném znění
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schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 49, dvou zděných kolen a garáže, vše na st. p. 56 v ul. Horská, spolu s
pozemkem st. p. 56, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, dobrovolnou dražbou
[ 2005 - 365 ]
Na Besedě čp. 71
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 71 a dřevěné kolny, vše na st. p. 89 v ul. Na Besedě, spolu s pozemky st.
p. 89 a p. p. 560, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 26.1.20005, do společného jmění manželům
a
, trvale bytem
Trutnov, za nabídkovou cenu 1094514,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 875611,- 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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 366 ]
Horská čp. 151
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 151 na st. p. 167 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 167, v části města
a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 28.6.1999, nájemcům
domu manželům
a
, trvale bytem
, Trutnov 2, za sníženou
cenu 1000000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 800000,- Kč.
[ 2005 - 367 ]
Na Odbočce čp. 235
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek konání dražby dobrovolné domu čp. 235 na Odbočce v Trutnově - Horním Starém Městě
schvaluje
*
02.01
*
prodej dražbou dobrovolnou domu čp. 235 a zděné kolny v ul. Na Odbočce, vše na st. p. 263, spolu se st.
p. 263 a p. p. 317/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, s vyvolávací cenou 850000,Kč. V domě je 5 obsazených bytových jednotek.
[ 2005 - 368 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem domu čp. 374 Lípové náměstí v Trutnově - Poříčí. Dům bude nadále pronajímán ve smyslu
platných nájemních smluv.
[ 2005 - 369 ]
Prodej domů dražbou dobrovolnou
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
dražební vyhlášky o prodeji následujících domů:
- bytový dům čp. 356 Náchodská
- bytový dům čp. 268 Náchodská
- rodinný dům čp. 22 Střítež
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[ 2005 - 370 ]
Moravská čp. 364 - 365
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 364 na st. p. 446, domu čp. 365 na st. p. 447, montovaná kolna z
betonových panelů na p. p. 223/10, montovaná kolna z betonových panelů na p. p. 1823/17 a dřevěná
kolna na p. p. 223/11, spolu s pozemky st. p. 446, 447, p. p. 223/4, 223/10, 223/11, 1823/17, v části
města a k. ú Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 4.6.2005, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
pí
pí
manželům
a
pí
p.
manželům
a
pí
p.
pí
a manž.
a
(dcera)
pí
a manž.
a
(vnučka)
manželům
a
pí
a manž.
a
(syn)
pí
pí
za celkovou sjednanou cenu 1341764,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej., § 14, odst.1) za 1073411,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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 371 ]
Náchodská čp. 11
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 11, trojgaráže, skladu a dvou dřevěných kolen, vše na st. p. 39, spolu s
pozemky st. p. 39, p. p. 1398 a p. p. 1404/21, vše v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u
Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 4.3.2005, do spoluvlastnictví nájemců domu:
p.
pí
a
(druh)
manželům
a
p.
pí
a
(syn)
manželům
a
manželům
a
p.
za sníženou cenu 956489,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 765191,- Kč (snížena o
cenu skladu, který je v havarijním stavu)
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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 372 ]
Mladobucká čp. 157
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 157 a zděné kolny, vše na st. p. 180/1, v ulici 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 p.
, trvale bytem
,
Trutnov, za nabídkovou cenu 822641,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., § 14, odst. 1) za 658113,- Kč.
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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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2005 - 373 ]
Vlčická čp. 310
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 310 na st. p. 401 v ul. Vlčická, spolu s pozemky st. p. 401 a p. p. 638/7, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.6.2005,
do spoluvlastnictví nájemcům domu:
- manželům
a
- manželům
a
za celkovou sjednanou cenu 1950000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej. § 14, odst.1) ze 1560000,- 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 uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
Nemovitosti - různé
[ 2005 - 374 ]
Vítězná čp. 138
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu v usnesení ZM 2005-261/4 ze dne 19.9.2005:
původně kupující manželé
a
a
nyní
a
*
01.02
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy do 31.1.2006

a

[ 2005 - 375 ]
Voletinská čp. 230
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 230 a dřevěné kolny, vše
na st. p. 250, v ul. Voletinská, spolu s pozemkem st. p. 250, vše v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k.
ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.1.2005, do spoluvlastnictví nájemců
domu, a to do 31.12.2005
[ 2005 - 376 ]
Horská čp. 51
zastupitelstvo města
zařazuje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 51, plechové kolny a dřevěné kolny, vše na st. p. 57, v ul. Horská, spolu se
st. p. 57 a p. p. 210/3, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 28.6.2004, do 2. kola 24. prodejní vlny s nabídkovou cenou platnou pro 1. kolo, t.j. za
2115993,- Kč.
[ 2005 - 377 ]
Lípové náměstí čp. 218
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 218 na st. p. 230, Lípové
náměstí, spolu s pozemkem st. p. 230, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
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nájemcům domu manž.
31.12.2005.

a pí

a její dceři

, a to do

Pozemky - prodej
[ 2005 - 378 ]
p. p. 2135/9, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 2135/9 (cca 4 m ), díl "h" dle geometrického plánu č. 3066-408/2005, v k. ú. Trutnov
2
obchodní firmě ZPA CZ, spol. s r. o., se sídlem Trutnov, za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m s tím, že
veškeré náklady s převodem hradí kupující a s podmínkou, že na pozemku bude ponecháno stávající
dopravní značení.
[ 2005 - 379 ]
p. p. 300, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej dvou částí p. p. 300 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou - cca 16 m na manipulační plochu a cca 10 m
2
pod objektem části MVE p.
za dohodnutou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 380 ]
p. p. 365/1, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 365/1 (cca 20 m ) v k. ú. Oblanov (chatová zástavba v Dolcích)
2
za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že v kupní
smlouvě bude zakotvena dohoda o zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene na uložení a
provoz kanalizace a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2005 - 381 ]
st. p. 2000/12, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 2000/12 (3 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, pod částí řadové garáže, p.
2
(
) za nabízenou kupní cenu 600,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 382 ]
p. p. 2234/2, p. p. 2235/1, k. ú. Mladé Buky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej p. p. 2234/2 (689 m ) a p. p. 2235/1 (625 m ), včetně porostů, v k. ú. Mladé Buky
2
za kupní cenu 30,- Kč/m . Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2005 - 383 ]
p. p. 160, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 160 (cca 600 m ± 20 %, konečnou výměru stanoví geometrický plán) v k. ú. Libeč
2
manž.
a
za nabídnutou kupní cenu 125,- Kč/m s
tím, že veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí uhradí kupující.
[ 2005 - 384 ]
p. p. 273/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 273/1 (cca 165 m ) v k. ú. Trutnov manž.
2
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m .

a

schvaluje
*
02.01
*
2
prodej části p. p. 273/1 (cca 165 m ) v k. ú. Trutnov manž.
a Dorise
2
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 385 ]
p. p. 132, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 132 (cca 9.75 m ) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, p.
k výstavbě chodníku,
2
který má sloužit jako přístupová cesta do prodejny, za kupní cenu 1500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 386 ]
p. p. 339/5, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 339/5 (503 m ) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou p.
2
za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 387 ]
p. p. 2107/1, k. ú. Mladé Buky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 2107/1 (2929 m ) v k. ú. Mladé Buky p
za kupní
2
cenu 35,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2005 - 388 ]
p. p. 984/1, k. ú. Mladé Buky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 984/1 (744 m ) v k. ú. Mladé Buky manž.
a
2
za kupní cenu ve výši 35,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2005 - 389 ]
st. p. 1098, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části st. p. 1098 (cca 17 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
k výstavbě zděné
2
garáže za nabídnutou kupní cenu 1101,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vyjma daně z převodu nemovitostí. V případě odstoupení žadatelky od výše nabídky kupní ceny, bude
jednáno o odprodeji s dalším z žadatelů p.
[ 2005 - 390 ]
st. p. 734, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 734 (65 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pomněnková, Stavebnímu bytovému družstvu
Trutnov se sídlem Bulharská 60, Trutnov, pozemek pod přístřeškem na popelnice ve vlastnictví žadatele,
2
za kupní cenu 1,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2005 - 391 ]
p. p. 1675, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1675 (cca 200 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
2
čp.
, za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 392 ]
st. p. 194, k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 194 (70 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice, pozemek pod objektem kůlny, za kupní cenu dle
znaleckého posudku, t.j. za 1439.67 Kč a objekt kůlny na st. p. 194 za kupní cenu 65000,- Kč p.
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2005 - 393 ]
st. p. 5586, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 5586 (28 m ) v k. ú. Trutnov p.
, pozemek pod zděnou garáží
2
za kupní cenu 600,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 394 ]
st. p. 2644, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 2644 (21 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, manž.
a
, pozemek pod
2
řadovou garáží
, za kupní cenu 600,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
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Pozemky - různé
[ 2005 - 395 ]
p. p. 2941, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
pronájem s budoucí koupí p. p. 2941 (213 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, p.
k výstavbě
2
domu se smíšenou funkcí (provozovny, kanceláře), za nájemné 30,- Kč/m /rok na dobu určitou do
kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2007. V nájemní smlouvě zakotvit:
2
- do 60 dnů po kolaudaci město odprodá pozemek nájemci za 1500,- Kč/m
2
2
- v případě nedodržení termínu kolaudace se nájemné zvýší na 80,- Kč/m v roce 2008, 100,- Kč/m /v
2
roce 2009 a 500,- Kč/m /rok do 31.12.2012
- nebude-li kolaudace ani do tohoto termínu, bude zahájeno řízení o odstranění nedokončené stavby na
náklady nájemce, případně nájemce daruje nedokončenou stavbu městu.
[ 2005 - 396 ]
p. p. 2053 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
a) pronájem s budoucí koupí části p. p. 2053 (cca 8000 m ),
2
b) pronájem části p. p. 2053, p. p. 2182, st. p. 1354, st. p. 1246 a st. p. 1018, t.j. cca 10224 m , vše v k. ú.
Horní Staré Město, společnosti Magnum CZ s. r. o. za předpokladu, že budou dodrženy základní
podmínky dle obecného zveřejnění, které jsou po dohodě následující:
- stavební povolení bude vydáno nejdéle do 31.12.2006
- kolaudace stavby bude provedena nejdéle do 30.11.2008
- pronájem se uzavře do doby kolaudace, nejpozději však do 30.11.2009
- poplatek za pronájem pozemku, který bude následně odprodán a to nejdéle do 30.11.2008, se
2
2
2
stanovuje ve výši 130,- Kč/m /rok, z toho nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m /rok a 100,- Kč/m /rok
je zálohou, která bude v případě dodržení termínu kolaudace odečtena od ceny kupní. Poplatek za
pronájem pozemku od 1.12.2009 v případě nedodržení termínu kolaudace se stanovuje ve výši 150,2
Kč/m /rok.
- nájemné za pozemky, na kterých bude nájemcem na vlastní náklady ve výši cca 9850000,- Kč
realizována výstavba parkoviště včetně zeleně a nebudou součástí prodeje, se stanovuje ve výši 1,2
Kč/m /rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace záloha v plné výši propadá ve prospěch vlastníka
2
- po kolaudaci bude pozemek odprodán za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m , kde cenové ujednání je platné
jen do 30.11.2009. Po 1.12.2009 není město vázáno výší dohodnuté kupní ceny
- do 60 dnů po kolaudaci bude převedena na město Trutnov stavba parkovacích ploch na nepřeváděných
pozemcích
[ 2005 - 397 ]
p. p. 2125/2, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 2125/2 (1310 m ) v k. ú. Babí pí

*

za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m

[ 2005 - 398 ]
p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 164/1 (cca 2600 m ) v k. ú. Dolní Staré Město p.
čp.
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2

, z toho cca 1600 m

2

[ 2005 - 399 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej části p. p. 2013/8 v k. ú. Trutnov, ul. Švédská, manž.
výstavbě 2 garáží
[ 2005 - 400 ]
p. p. 390/4, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 390/4 (1450 m ) v k. ú. Starý Rokytník manž.
2
za nabízenou kupní cenu 30,- Kč/m

a

k

a

[ 2005 - 401 ]
p. p. 2259/1 a násl., k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 2259/1 (cca 2500 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice společnosti ELROBA, spol. s r. o., Zlatá
2
Olešnice, k rozšíření vlastních pozemků za nabídnutou kupní cenu 55,- Kč/m
[ 2005 - 402 ]
p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
pronájem s budoucí koupí části p. p. 722/6 (cca 20 m ) v k. ú. Trutnov p.
řadové garáže
[ 2005 - 403 ]
st. p. 825/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
2
výkup st. p. 825/2 (43 m ) v k. ú. Trutnov od p.

*

k výstavbě

za kupní cenu 250,- Kč/m

2

[ 2005 - 404 ]
p. p. 1645/1, 1655, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že směna pozemků v k. ú. Trutnov bude realizována s níže uvedenými výměrami:
2
- část p. p. 1645/1 (524 m ), která je ve vlastnictví města Trutnov, za
2
- p. p.
(511 m ), která je ve vlastnictví manž
a
[ 2005 - 405 ]
p. p. 933/19, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatný převod tělesa komunikace vybudované na p. p. 933/19 v k. ú. Horní Staré Město od p.
na město Trutnov (vlastník pozemku)
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[ 2005 - 406 ]
p. p. 2/4, p. p. 792/3, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
převod pozemků v k. ú. Lhota u Trutnova formou náhradní restituce (o tuto částku bude v případě
2
převodu pozemku snížena pohledávka města u státu) od Pozemkového fondu ČR - p. p. 2/4 (146 m ) za
2
kupní cenu 6607,65 Kč a p. p. 792/3 (145 m ) za kupní cenu 6653.22 Kč.
[ 2005 - 407 ]
st. p. 4733/2 a násl., k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR:
2
1. st. p. 4733/2 (1 m ) v k. ú. Trutnov, pozemek pod budovou ve vlastnictví města v areálu MBP
2
2
2. část p. p. 418 (1000 m ) a p. p. 419 (1171 m ) v k. ú. Trutnov, komunikace v Nových Dvorech
[ 2005 - 408 ]
p. .p. 1866 a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
podepsání "souhlasného prohlášení s dohodou" mezi městem Trutnov a Správou Krkonošského
národního parku dle předloženého návrhu
[ 2005 - 409 ]
p. p. 2185/34, p. p. 2185/35, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
upřesnění kupní ceny v usnesení zastupitelstva města 2005-148/2 ze dne 9.5.2005 na 466320,- Kč a to
dle odborného posudku č. 613/72/004 doloženého prodávajícím
[ 2005 - 410 ]
p. p. 1163/2, 46/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
převod pozemků v k.ú. Horní Staré Město
1. p. p. 1163/2, t.j. část místní komunikace ul. Májová (47884,- Kč)
2. p. p. 46/2, část pozemku určena k výstavbě komunikace Dlouhá (cca 13510,- Kč)
formou náhradní restituce za cenu dle znaleckého posudku od Pozemkového fondu ČR
souhlasí
*
02.01
*
s odkoupením pohledávky na náhradu za nevydané pozemky u státu dle zákona č. 229/1991 Sb.
(restitučního nároku) v hodnotě 1390,- Kč za úplatu 1900,- Kč.
[ 2005 - 411 ]
p. p. 93, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 93 (cca 50 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Lípová, pozemek u domu čp. 109 a dvora patřící k
domu, p.
a
za účelem zajištění
2
přístupu k domu v souvislosti s jeho opravami za nabízenou kupní cenu 400,- Kč/m
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[ 2005 - 412 ]
p. p. 608/7 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
výkup p. p. 608/7 (2200 m ), p. p. 578/6 (53 m ) a 607/1 (553 m ) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou za kupní
2
2
cenu 50,- Kč/m pozemku pod komunikací a za kupní cenu 3,- Kč/m ostatní plochy, t.j. celkem 43809,Kč, od pí
a p.
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí obě strany z
jedné poloviny.
[ 2005 - 413 ]
p. p. 1185, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 1185 (457 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, nacházející se přes cestu oproti objektu bývalé
2
školy, p.
k sušení sena pro lesní zvěř, za nabízenou kupní cenu 100,- Kč/m
Bytové záležitosti
[ 2005 - 414 ]
, nyní bytem
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí 1/2 poplatku z prodlení ve výši 58269,- Kč za byt Voletinská 295, Trutnov p.
nyní bytem
[ 2005 - 415 ]
- odpis nedobytné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 297828,- Kč na bytě Náchodská 355 po p.
[ 2005 - 416 ]
a
,
– odpis nedobytné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 37038,- Kč na bytě Žižkova 326 p.
a
*
01.02
*
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 40092,- Kč na bytě Jiráskovo náměstí 228 po
[ 2005 - 417 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2006
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na sociální byty na rok
2006 do 30.6.2006
[ 2005 - 418 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2006
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na náhradní byty na rok
2006 do 30.6.2006
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[ 2005 - 419 ]
, trvale bytem
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2003-337/6 ze dne 8.12.2003 ve věci přidělení bytu pro sl.
o vel. 1+0 II. - III. kategorie
souhlasí
*
02.01
*
s mimořádným přidělením bytu o vel. 1+0 I. - III. kat. pro sl.
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

, bytem

, trvale bytem

kde

[ 2005 - 420 ]
a
, Žižkova 476
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí 1/2 penále z dluhu dle platebního rozkazu 11C 1602/94 ve výši 21830,- Kč
[ 2005 - 421 ]
- odpis nedobytné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 34493,- Kč na bytě Tichá 529 po pí
[ 2005 - 422 ]
, trv. bytem
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
mimořádné přidělení bytu pro pí

*
, trvale bytem

[ 2005 - 423 ]
, trv. bytem
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2005-235/3 ze dne 20.6.2005 v celém znění
[ 2005 - 424 ]
Služební byty v budovách škol
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemních smluv na byty v budovách škol mezi městem Trutnov a školami, které mají právní
subjektivitu, na dobu určitou 5 let. V objektech těchto škol budou nadále uzavírat školy smlouvy o
podnájmu bytu s jejich zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci
škol na dobu určitou max. 1 rok, která se bude v případě potřeby prodlužovat.

Majetek města - různé
[ 2005 - 425 ]
Za Komínem čp. 10
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory v čp. 10 Za Komínem, budova na st. p.
2
134/1 v k. ú. Horní Staré Město o celkové výměře 2097.22 m , kterým se mění původní nájemné
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3000000,- Kč za celý nebytový prostor a celou dobu užívání na nájemné ve výši 5327000,- Kč za celý
nebytový prostor a celou dobu užívání
*
01.02
*
s úhradou nájemného do výše 3000000,- Kč firmě TEXLEN a. s. do 15.12.2005
*
01.03
*
s úhradou navýšeného nájemného dle uzavřeného dodatku k nájemní smlouvě firmě TEXLEN a. s. v
celkové výši 2327000,- Kč ve dvou splátkách:
1. splátka ve výši 700000,- Kč do 31.12.2005
2. splátka ve výši 1627000,- Kč do 28.2.2006
[ 2005 - 426 ]
Jihoslovanská čp. 148
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o výstavbě bytu v půdních prostorách v čp. 148 Jihoslovanská (prostor o celkové
2
výměře 207 m ) s p.
, Štefánikova 320, Hradec Králové, za podmínek mimo "Zásady č.
5/2003, čl. 3, odst. (3) o pravidlem pro pronájmy půdních prostor za účelem vybudování půdních
vestaveb"
1. - 5. rok celkové nájemné 50,- Kč/rok/prostor
6. - 20. rok dle stávajících podmínek s tím, že bude respektována příloha územního plánu městské
památkové zóny Trutnov od
, kde jsou uvedeny náměty na architektonické ztvárnění
půdních vestaveb.
Finanční záležitosti
[ 2005 - 427 ]
Rozpočet města pro rok 2005
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravy rozpočtu města pro rok 2005 včetně předloženého doplňku
[ 2005 - 428 ]
Rozpočtové provizorium města pro rok 2006
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozpočtové provizorium města pro rok 2006 včetně předloženého doplňku
[ 2005 - 429 ]
Rozpočtový výhled města na roky 2007 - 2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
rozpočtový výhled města na roky 2007 - 2010

*

Různé
[ 2005 - 430 ]
Vyhláška města č. 4/2004-poplatek-komunální odpady
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
novelu obecně závazné vyhlášky města č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Trutnova v předloženém znění
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[ 2005 - 431 ]
Stanovy a. s. Krematorium Jaroměř
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
návrh znění Stanov akciové společnosti Krematorium a. s., Knappova 151, Jaroměř
[ 2005 - 432 ]
Regenerace MPZ
zastupitelstvo města
zařazuje
*
01.01
*
do Programu regenerace městské památkové zóny Trutnov objekty dle předloženého návrhu
[ 2005 - 433 ]
Strategický plán - aktualizace dokumentu
zastupitelstvo města
ukládá
*
01.01 Urč:Mgr. Hendrych
T:20.02.2006 *
pravidelně informovat zastupitelstvo města o plnění a realizaci aktualizovaného strategického plánu
[ 2005 - 434 ]
Veřejnoprávní smlouvy - Městská policie
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením platnosti veřejnoprávních smluv s městem Pec pod Sněžkou a obcí Horní Maršov, na
základě kterých bude Městská policie Trutnov plnit úkoly obecní policie na území výše uvedených obcí v
roce 2006
*
01.02
*
s navýšením úhrady nákladů na tuto činnost a to u města Pec pod Sněžkou o 66000,- Kč a u obce Horní
Maršov o 34000,- Kč.
[ 2005 - 435 ]
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 19474,- Kč.

[ 2005 - 436 ]
Dopravně-mechanizační podnik, s. r. o. v likvidaci
zastupitelstvo města
ve své působnosti
podle § 84, odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke společnosti
Dopravně - mechanizační podnik, společnost s ručením omezením v likvidaci se sídlem Trutnov, Za
cihelnou 170/13, IČ 60915013 (dále jen společnost):
rozhoduje
*
01.01
*
rozhodnutí města Trutnova, učiněné v notářském zápise N 63/2002, NZ 55/2002, sepsaném
dne 29.3.2002, o zrušení společnosti Dopravně-mechanizační podnik, společnost s
ručením omezeným a o jejím vstupu do likvidace zrušit s účinností ke dni 31.12.2005
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[ 2005 - 437 ]
DMP, s. r. o. - změny a doplnění zakladatelské listiny a jiné změny
zastupitelstvo města
ve své působnosti
podle § 84, odst. 2, písm. f) a písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke
společnosti Dopravně - mechanizační podnik, společnost s ručením omezením v likvidaci se sídlem
Trutnov, Za cihelnou 170/13, IČ 60915013 (dále jen společnost):
schvaluje
*
01.01
*
změny a doplnění zakladatelské listiny společnosti v předloženém znění, uvedeném v příloze č. 1,
spojené s tímto usnesením
*
01.02
*
novou plnou adresu sídla společnosti 541 01 Trutnov, Polská čp. 92, Dolní Předměstí
navrhuje
*
02.01
jmenovat do funkce jednatele (a ředitele) společnosti
541 01 Trutnov,

*

, r. č. 650510/1922, bytem

[ 2005 - 438 ]
Změna zřizovací listiny Domu kultury
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu zřizovací listiny Domu kultury Trutnov, a to přílohu č. 2 - Inventurní soupis majetku organizace, dle
předloženého návrhu
[ 2005 - 439 ]
Měření rychlosti vozidel v obcích správního obvodu
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
uzavření "Smlouvy o provádění měření rychlosti silničních motorových vozidel" s firmou VP Invest, s. r.
o., Pardubice, účinnou od 2.1.2006
[ 2005 - 440 ]
Projekt "VIA BELLI 1866 - 2006"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr realizace projektu "VIA BELLI 1866 - 2006" - naučná stezka po bojištích války 1866 na Trutnovsku
*
01.02
*
zařazení částky z vlastních zdrojů do rozpočtu města na rok 2006
souhlasí
*
02.01
s podáním žádosti o grant z programu Interreg III. A

*

[ 2005 - 441 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis o výsledku kontroly č. 1-2005 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

