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[ 2004 - 212 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
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 2001-103/2 a 2003-354/6 na příští jednání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2004 - 213 ]
Horská čp. 74
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 74 na st. p. 9, dřevěné a zděné kolny na st. p. 280, spolu se st. p. 9, 280 a
p. p. 262/1, 568/3 v ul. Horská, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 1.4.2004, do spoluvlastnictví nájemců domu:

za celkovou sjednanou cenu 1619535,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej. § 14, odst.1) za 1295628,- Kč.
[ 2004 - 214 ]
Lípová čp. 69
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 69 a zděné kolny, vše na st. p. 679, v ul. Lípová, spolu se st. p. 697, v části
města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.4.2004, do
vlastnictví nájemců domu
za
nabídkovou cenu 1403538,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1122830,- Kč.
[ 2004 - 215 ]
Kryblická čp. 120
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 120 a dřevěné kolny, vše na st. p. 1113, v ul. Kryblická, spolu se st. p.
1113 a p. p. 1513/1, v části města Kryblice, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.4.2004, do vlastnictví nájemce p.
, za celkovou sjednanou
cenu 897150,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 717720,- Kč.
[ 2004 - 216 ]
Polní čp. 128
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 128, dřevěné a zděné kolny, vše na st. p. 728, v ul. Polní, spolu se st. p.
728, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
4.4.2004 do spoluvlastnictví nájemců domu za nabízenou cenu 1200277,- Kč, při slevě dle Zásad pro
prodej.... § 14, odst. 1) za 960222,- Kč:
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[ 2004 - 217 ]
Růžová čp. 137
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 137 na st. p. 934 v ul. Růžová, spolu se st. p. 934, v části města Horní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 12.4.2004, do spoluvlastnictví
nájemců domu:

za celkovou sjednanou cenu 1287592,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..§ 14, odst.1) za 1030074,- Kč.
[ 2004 - 218 ]
Česká čp. 230
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 230 na st. p. 1016 v ul. Česká, spolu se st. p. 1016, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 8.4.2004, do spoluvlastnictví
nájemců domu:

za celkovou sjednanou cenu 1476717,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.,§ 14, odst.1) za 1181374,- Kč.
[ 2004 - 219 ]
Blanická čp. 198
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 198 na st. p. 959 v ul. Blanická, spolu se st. p. 959, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 2.4.2004, do spoluvlastnictví
, za nabídkovou cenu 904000,- Kč, při
slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 723200,- Kč.
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[ 2004 - 220 ]
Česká čp. 182
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 182 a garáže, vše na st. p. 966 v ul. Česká, spolu se st. p. 966, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 8.4.2004, do
spoluvlastnictví nájemců domu:

za nabízenou cenu 1274235,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1019388,- Kč.
[ 2004 - 221 ]
Lípové náměstí čp. 205
astupitelstvo města
chvaluje
*
1.01
prodej nemovitostí - dům čp. 205 na st. p. 2/4, zděná kolna a bývalá prádelna na části st. p. 198/1, spolu
se st. p. 2/4 a 198/1, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 18.3.2004, do spoluvlastnictví nájemců domu:
za sjednanou cenu 1108224,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 886579,- Kč.
Podmínkou prodeje za tuto sníženou cenu je uzavřená smlouva s manželi
, že nebudou
požadovat žádné další úhrady za zrekonstruovaný byt.
[ 2004 - 222 ]
Vítězná čp. 138
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 138 na st. p. 947 v ul. Vítězná, spolu se st. p. 947 a p. p. 2065/4, v části
města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.4.2004
kupujícímu s nejvyšší nabídkou po provedení soutěže mezi 3 zájemci:
[ 2004 - 223 ]
Palackého čp. 81
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 81 na st. p. 172 v ul. Palackého, spolu se st. p. 172 a p. p. 59, v části
města Vnitřní město, v obci a k. ú. Trutnov, p.
[ 2004 - 224 ]
K Náhonu čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 57 a dřevěné kolny s přístřeškem, vše na st. p. 64, v ul. K Náhonu, spolu
se st. p. 64 a p. p. 77/4, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 7.12.1996 a aktualizace znaleckého posudku ze dne 19.1.1998, do spoluvlastnictví
za nabízenou cenu 638990,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 511192,- Kč.
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[ 2004 - 225 ]
Novoměstská čp. 172
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 172 na st. p. 1007, v ul. Novoměstská, spolu se st. p. 1007, v obci a k. ú.
Trutnov, v části města Dolní Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 20.5.2004, do vlastnictví
p.
, za nabízenou cenu 732000,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 585600,- Kč.
[ 2004 - 226 ]
Náchodská čp. 511
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 511 a dřevěného přístřešku, vše na st. p. 225/2 a zděné kolny na st. p.
225/4, v ul. Náchodská, spolu se st. p. 225/2 a 225/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u
Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.5.2004, do vlastnictví nájemce domu
za nabízenou cenu 762000,- Kč, při slevě dle Zásad
pro prodej..., § 14, odst. 1) za 609600,- Kč.
[ 2004 - 227 ]
Za Můstkem čp. 315
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 315 a zděné kolny, vše na st. p. 345, v ul. Za Můstkem, spolu se st. p. 345,
v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.5.2004 za nabídkovou cenu 1085806,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 868645,Kč do spoluvlastnictví nájemců domu:

[ 2004 - 228 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/21 ve III. nadzemním podlaží domu čp. 572 na st. p. 1379 v ul. Dlouhá, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku st. p. 1379,
za
navrhovanou cenu 877623,- Kč, navýšenou o náklady na bytovou jednotku, t.j. celkem 898203,- Kč
[ 2004 - 229 ]
Dlouhá čp. 344
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 344 v ul. Dlouhá na st. p. 413, spolu se st. p. 413 a p. p. 7/1 v části města
a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.1.2004,
, za nabídkovou cenu
1850000,- Kč.
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Nemovitosti - různé
[ 2004 - 230 ]
Kaplička se zvonicí v Bezděkově
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2002-105/3 v plném znění (prodej kapličky se zvonicí na st. p. 31, spolu se
st. p. 31 v k. ú. Bezděkov u Trutnova, obec Trutnov)
[ 2004 - 231 ]
Náchodská čp. 268
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 268 a dřevěné kolny, vše na st. p. 10/3, v ul. Náchodská, spolu
se st. p. 10/3, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 26.4.2004, do 2. kola 23. prodejní vlny, za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. 877043,- Kč, bez
upřednostnění nájemců
[ 2004 - 232 ]
Náchodská čp. 373
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2004-14/1 v plném znění (prodej nemovitosti čp. 373 v ul. Náchodská na
st. p. 397, spolu se st. p. 397 a p. p. 1394/1, v části města Poříčí, obci Trutnov a k. ú. Poříčí u Trutnova,
p.
)
[ 2004 - 233 ]
Prodej nemovitostí - 25. prodejní vlna
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřadit domy čp. 101 Polská a čp. 228 Jiráskovo náměstí ze soupisů domů, které nebudou prozatím
zařazovány do prodejních vln
*
01.02
*
zařadit do 25. prodejní vlny domy:
2
čp. 101 Polská - 5 b.j. + nebytové prostory 56 m
2
čp. 228 Jiráskovo náměstí - 6 b.j. + nebytové prostory 44 m
Uvedené domy budou prodávány jako celek.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckých posudků zpracovaných dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
[ 2004 - 234 ]
Kryblická čp.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
odkoupení rodinného domu čp
Kryblická, zděných a dřevěných kolen na st. p. 438/2 o výměře 414 m
spolu se st. p. 438/2 v k. ú. Trutnov, vše v obci Trutnov, od majitelky
za 1100000,- Kč. Město Trutnov uhradí daň z převodu ve výši 3 %. Realitní kancelář
Dobré bydlo s. r. o. Jihoslovanská 36, Trutnov, která prodej zprostředkovává, uzavře s městem Trutnov
rezervační smlouvu na částku 10 % z kupní ceny. Tato částka bude z kupní ceny odečtena.
*
01.02
*
přidělení nájemního bytu 1+2 v Trutnově - střed,
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[ 2004 - 235 ]
Slovenská čp. 273
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 273 na st. p. 303 v ul. Slovenská, spolu se st. p. 303 a p. p.
10/4, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
7.5.2004, do 2. kola 18. prodejní vlny za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 1253273,- Kč, bez upřednostnění
nájemců domu
[ 2004 - 236 ]
Mladobucká čp. 101
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 101 a zděné kolny, vše na st. p. 29 v ul. Mladobucká, spolu se
st. p. 29 a p. p. 323/2, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 4.5.2004, do 2.kola 23. prodejní vlny, za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 892448,- Kč,
bez upřednostnění nájemců domu
[ 2004 - 237 ]
Mladobucká čp. 98
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
opravu tiskové chyby v usnesení 2004-170/4 ze dne 21.6.2004:
původně
nyní
:
*
01.02
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 98 a dřevěné kolny, vše na
st. p. 26 v ul. Mladobucká, spolu se st. p. 26 a p. p. 32/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.5.2003, kupujícímu panu
za celkovou sjednanou cenu 718890,Kč a to do 31.10.2004.
[ 2004 - 238 ]
Dlouhá čp. 180
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 180 na st. p. 367 a kolny
na p. p. 220/4 v ul. Dlouhá, spolu se st. p. 367 a p. p. 220/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v
obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.2.2004, do spoluvlastnictví nájemců domu za
celkovou sjednanou cenu 1619920j,- Kč, a to do 30.9.2004
[ 2004 - 239 ]
Na Vrchu čp. 160
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek dobrovolné dražby nemovitosti - nebytového domu čp. 160 na st. p. 166/2 v ul. Na Vrchu, spolu
se st. p. 166/2 v části města Vnitřní město, v obci a k. ú. Trutnov. Vydražitelem se stal pan
za vyvolávací cenu 1500000,- Kč.
[ 2004 - 240 ]
Chata Zornička
zastupitelstvo města
bere na vědomí a schvaluje
*
01.01
*
nabytí vlastnictví k nemovitostem - budově čp. 26 na pozemku st. p. 25 a k pozemkům st. p. 25, p. p.
76/3, p.p. 419, p.p. 76/1 a p.p. 76/2 v části obce a k. ú. Horní Malá Úpa, v obci Malá Úpa, bezúplatným
přechodem na základě zákona č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Adamec
T:18.10.2004 *
učinit úkony nezbytné k záznamu přechodu vlastnictví výše uvedených nemovitostí na město Trutnov do
katastru nemovitostí
Pozemky – prodej
[ 2004 - 241 ]
p. p. 602/82, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 602/82 (565 m ) v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, ul. Sokolovská,
k
2
rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 242 ]
p. č. 2327/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 2327/1 (cca 30 m ), původ pozemkový katastr v
k. ú. Trutnov, ul. K Valům, p.
k rozšíření vlastních pozemků s cílem
2
napřímit hranici pozemku, za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
[ 2004 - 243 ]
p. p. 32/1, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 32/1 (cca 150 m ) v k. ú. Volanov, nacházející se mezi železniční tratí a domem čp. 129,
k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši
2
125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 244 ]
p. p. 1505/45, p. p. 1505/46, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 1505/45 (cca 20 m ) a p. p. 1505/46 (110 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Bří Čapků,
manželům
k zahrádkářským účelům a rozšíření vlastních pozemků za
2
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 245 ]
st. p. 1097 a násl., k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej pozemků v k. ú. Horní Staré Město, st. p. 1097 (239 m ), st. p. 1098 (196 m ), st. p. 1099 (238 m ),
2
2
2
2
st. p. 1100 (195 m ), st. p. 1101 (216 m ), st. p. 1102 (235 m ), st. p. 1103 (194 m ) v ul. Pampelišková a
2
2
2
st. p. 1125 (208 m ), st. p. 1126 (205 m ), st. p. 1127 (207 m ) v ul. Za Komínem ve prospěch
BYTOVÉHO DRUŽSTVA TILIA, Pampelišková 513, 541 02 Trutnov. Parcely se nacházejí pod objekty
panelových domů čp. 513 - 519 ul. Pampelišková a čp. 491 - 493 ul. Za Komínem za nabízenou kupní
2
cenu ve výši 70,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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[ 2004 - 246 ]
st. p. 2511, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 2511 (29 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Svobodě, p.
, pozemek pod zděnou
2
garáží ve vlastnictví jmenovaného, za nabízenou kupní cenu 600,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 247 ]
st. p. 637 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej st. p. 637 (63 m ) a části p. p. 576/1 (cca 400 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se v
sousedství domu čp. 109 ul. Petříkovická, pí Jiřince Přibylové k rozšíření vlastních pozemků za
2
nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 248 ]
p. p. 1982/31, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1982/31 (cca 18 m ) v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, ul. Zilvárova, p.
2
k rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem. V kupní smlouvě zakotvit věcné břemeno práva vstupu na odprodávanou
část parcely ve prospěch vlastníků, případně nájemců st. p. 2191 a garáže na st. p. 2191 v k. ú. Trutnov
za účelem realizace oprav a údržby této garáže.
[ 2004 - 249 ]
p. p. 108/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 108/1 (cca 60 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní,
[ 2004 - 250 ]
st. p. 742, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části st. p. 742 (cca 87 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Spojenecká,
k podnikatelské
činnosti (manipulační plocha pro zásobování prodejny autosoučástek v čp. 45 a k umístění plechové
garáže).
[ 2004 - 251 ]
p. p. 327/1, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej části p. p. 327/1 (cca 45 m ) v k. ú. Babí p.
2
kupní cenu 200,- Kč/m

*

k výstavbě garáže za nabízenou

[ 2004 - 252 ]
p. p. 253/72, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 253/72 (cca 19 m s tolerancí výměry ± 15 %) v k. ú. Trutnov, ul. Smetanová,
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že se prodej nebude
týkat chodníčku a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Přesná výměra odprodávaného
pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
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[ 2004 - 253 ]
p. p. 115/18, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej dvou částí p. p. 115/18 o celkové výměře 26 m v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Strmá, z toho dle GP
2
2
č. 724-144/2004 nově vzniklý díl "b" (9 m ) a díl "c" (17 m ),
k
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou garáže a pod stavbou zděného oplocení za
2
nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 254 ]
p. p. 1507/12, p. p. 1507/13, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 1507/12 (cca 5 m ) a části p. p. 1507/13 (cca 26 m ) s tolerancí ± 15 % v k. ú. Trutnov
Bytovému družstvu Slunečná, Bratří Čapků 246, ke zřízení okapového chodníčku kolem domů ve
2
vlastnictví družstva za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem. Skutečná výměra odprodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
[ 2004 - 255 ]
st. p.
k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p.
(35 m ) v k. ú. Voletiny p.
, pozemek pod stavbou
2
garáže, za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
[ 2004 - 256 ]
p. p. 1097/1, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1097/1 (237 m ) v k. ú. Voletiny, t.j. nově vzniklou p. p. 1097/3,
k
2
rozšíření pozemků v jejím vlastnictví za nabízenou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 257 ]
p.p. 1166/37, p. p. 1166/38, k.ú.Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej p. p. 1166/37 (218 m ) a p. p. 1166/38 (80 m ) v k. ú. Horní Staré Město čtyřem spoluvlastníkům
sousedních nemovitostí, t.j. p. J
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem a s podmínkou, že také uhradí poplatek za tříleté
2
neoprávněné užívání pozemků ve výši 10,- Kč/m /rok, t.j. celkem 11940,- Kč, před podpisem kupní
smlouvy.
[ 2004 - 258 ]
p. p. 147/1, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu textu usnesení 2004-31/1, bod 02.02, část 1, které nově zní takto:
2
ZM schvaluje odprodej pozemků v k. ú. Oblanov, část p. p. 147/1 (39 m ), t.j. dle geometrickému plánu č.
2
234-405/2004 nově vzniklou 147/41 (39 m ), nacházející se v chatové zástavbě rekreační oblasti Dolce u
chaty če. 24,
k rozšíření jejich pozemku za nabízenou kupní cenu 125,2
Kč/m
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[ 2004 - 259 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
odprodej dvou částí p. p. 2090/1 (cca 49 m ) v k. ú. Trutnov, ul. J. R. z Dubé, k výstavbě dvou řadových
2
2
garáží, z toho cca 25 m p.
a cca 24 m p.
, které by měly být
přistavěny ke stávajícím řadovým garážím z důvodu, že v pozemku jsou uloženy inženýrské sítě.
[ 2004 - 260 ]
st. p. 267/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části st. p. 267/2 (18 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
, pozemek pod objektem
plechové garáže, nacházející se mezi domem čp. 255 v ul. Voletinská a domem čp. 322 (MŠ) v ul.
Dřevařská
[ 2004 - 261 ]
p. p. 485, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 485 (542 m ) v k. ú. Dolní Staré Město p.

*

k rozšíření vlastního pozemku

[ 2004 - 262 ]
st. p. 4391, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem st. p. 4391 (203 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Kubelíkova, pod domem čp. 777, stávajícím čtyřem
nájemcům domu, t.j.
Š
Š
z důvodu, že
nejsou vlastníky domu čp. 777
[ 2004 - 263 ]
p. p. 2684, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 2684 (cca 22 m ) v k. ú. Trutnov, v proluce stávající zástavby řadových garáží mezi ul.
Spodní a ul. Kpt. Jaroše, p.
k parkování a výstavbě řadové garáže (přístavba
ke stávajícím garážím) z důvodu sníženého průchodu mezi garážemi
[ 2004 - 264 ]
p. p. 1505/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1505/6 (cca 85 m ) v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních pozemků třem vlastníkům
sousedních nemovitostí
1.

[ 2004 - 265 ]
p. p. 723/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 723/4 (cca 45 m s tolerancí ± 15 %, přičemž konečnou výměru stanoví až geometrický
plán) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k přístavbě garáže za nabízenou
2
kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Výstavbou garáže
nesmí být narušena statika domu čp. 17.
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[ 2004 - 266 ]
st. p. 4374, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej podílu na st. p. 4374 ve výši 768/20713 v k. ú. Trutnov, ul. Michnova,
pozemek pod stavbou domu čp. 806, jako vlastníkům bytové jednotky v tomto domě.
[ 2004 - 267 ]
p. p. 701/10, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
2
prodej p. p. 701/10 (3391 m ) v k. ú. Trutnov
2
pozemků za nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m

*

za účelem rozšíření vlastních

Pozemky – zveřejnění záměru města
[ 2004 - 268 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nemovitosti, technologická vybavení, zařízení a movité věci TJ
Lokomotivě Trutnov ke sportovním činnostem na dobu určitou do 1.3.2015 za roční nájemné celkem
450,- Kč s podmínkou, že u bodu č. 4 - Areál cyklotrialu, bude mít pronajímatel možnost ukončit pronájem
z důvodu realizace investiční akce města, týkající se výstavby komunikace v dané lokalitě ve lhůtě 3
měsíců, přičemž výše nájemného zůstane zachována.
1. Areál kanoistiky:
v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se za mostem, v ul. K Mostu:
2
a) st. p. 278 (59 m )
b) objekt občanské vybavenosti na st. p. 278 jako klubovna kanoistického oddílu a technické vybavení
oddílu.
2. Areál krytého plaveckého bazénu:
v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách
2
a) st. p. 4414 (1968 m ) - pozemek pod objektem plaveckého bazénu čp. 432
b) objekt plaveckého bazénu čp. 432 na st. p. 4414 včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu
plaveckého bazénu, za účelem provozování veřejného plavání a ke sportovní činnosti plaveckého oddílu
(posilovny, masáže a pod.)
3. Areál kuželkářů:
v k. ú. Trutnov, ul. Polská, nacházející se u podnikatelské školy
2
a) p. p. 702/2 (68 m ) jako manipulační plocha
2
b) st. p. 616 (1226 m ), z části k umístění objektu kuželny čp. 96 a z části jako manipulační plocha
c) objekt kuželny čp. 96 na st. p. 616 ke sportovní činnosti oddílu kuželek
4. Areál cyklotrialu:
2
část p. p. 55 (cca 3000 m ) v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Horská, naproti zahradnictví Mečíř, ke sportovní
činnosti oddílu cyklotrialu
5. Areál Nivy:
v k. ú. Trutnov
2
a) st. p. 535/1 (2158 m ) pod objektem haly čp. 568
b) objekt sportovní haly čp. 568 na st. p. 535/1 ke sportovní činnosti
2
c) st. p. 3999 (1207 m ) - pozemek pod tenisovou halou
2
d) st. p. 4705 (138 m ) - pozemek pod objektem šaten
2
e) p. p. 191/1 (11604 m ) jako doprovodná zeleň
2
f) p. p. 191/4 (3697 m ) jako doprovodná zeleň
2
g) p. p. 191/5 (2183 m ) - volejbalové hřiště

14

6. Areál tenisu:
v k. ú. Trutnov, nacházející se mezi areálem letního koupaliště a fotbalovým hřištěm
2
a) st. p. 2983 (810 m ) z části pod objektem a z části jako manipulační plocha
b) objekt na st. p. 2983 - tenisová klubovna a soc. zařízení tenisového oddílu
2
c) p. p. 799/2 (3961 m ) - tenisové kurty
2
d) p. p. 790/2 (2142 m ) - tenisové kurty
7. Areál městského koupaliště:
v k. ú. Trutnov
2
a) st. p. 1595 (2205 m ), včetně provozního objektu koupaliště (bufet a restaurace) na st. p. 1595
b) provozní objekt včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu areálu městského koupaliště (viz
seznam)
2
c) p. p. 790/1 (3232 m ) - areál koupaliště (bazény, příslušenství)
2
d) p. p. 790/3 (9718 m ) - pláž, chodníčky, cestičky a ostatní plážové zařízení, dětské hřiště a zeleň
8. Areál dvou fotbalových hřišť s tribunou:
v k. ú. Trutnov, nacházející se v areálu stadionu Osvobození
2
a) st. p. 5573 (1861 m )
b) objekt nové tribuny čp. 464 na st. p. 5573
2
c) p. p. 799/1 (22221 m ) - travnaté hřiště s atletickou dráhou a ochozy pro diváky
2
d) p. p. 799/3 (1901 m ) - plocha bývalého doskočiště a sjezdu ze skokanského můstku
2
e) část p. p. 799/6 (cca 1006 m ) - zeleň u plotu tenisových kurtů
2
f) p. p. 815/1 (11364 m ) - travnaté hřiště a ochozy pro diváky vedle zimního stadionu
2
g) p. p. 815/2 (1127 m ) - přístupová cesta do areálu
2
h) st. p. 1728 (26 m ) a objekt na st. p. 1728
2
ch) st. p. 2988 (84 m ) a objekt na st. p. 2988
2
i) p. p. 2989 (2 m , a objekt na p. p. 2989
2
j) st. p. 3961 (120 m ) a garáže na st. p. 3961
9. Areál tréninkového škvárového hřiště:
2
p. p. 771 (5822 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za městským koupalištěm k umístění škvárového
tréninkového fotbalového hřiště
10. Areál zimního stadionu:
2
a) p. p. 2557 (642 m )
2
b) část p. p. 2571 (1448 m )
2
c) st. p. 3655 (578 m )
2
d) st. p. 4875 (4026 m )
e) objekt haly zimního stadionu na st. p. 4875 včetně dalších staveb souvisejících s provozem haly,
jejichž soupis je nedílnou součástí této smlouvy
f) technologické vybavení zimního stadionu, součástí, další vybavení a věcí sloužících k provozu zimního
stadionu, jejíchž soupis je nedílnou součástí této smlouvy.
Pozemky - různé
[ 2004 - 269 ]
p. p. 1097/1, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2004-89/2 ze dne 5.4.2004 v plném rozsahu
[ 2004 - 270 ]
st. p. 4927, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
zrušení předkupního práva města Trutnov ke st. p. 4927 (20 m ) v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, pod
stavbou patrové garáže na st. p. 4927 ve spoluvlastnictví p.
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[ 2004 - 271 ]
st. p. 250/2 a násl., k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
směnu části st. p. 250/2 (cca 374 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Barvířská, která je ve vlastnictví města Trutnov,
2
za p. p. 2925 (82 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Zásobní, která je ve vlastnictví společnosti KRAKONOŠ, spol. s
2
r. o. s tím, že rozdíl směnovaných pozemků bude městu Trutnov finančně dorovnán ve výši 1900,- Kč/m
a že veškeré náklady spojené se směnou uhradí KRAKONOŠ, spol. s r. o.
[ 2004 - 272 ]
p. p. 1934/5, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
převod p. p. 1934/5 (1185 m ) v k. ú. Horní Staré Město od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci, na
Královéhradecký kraj
[ 2004 - 273 ]
p. č. 814/2, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
převod parcely vedené ve zj. ev. původ EN č. 814/2 (319 m ) v k. ú. Voletiny do PF ČR na město Trutnov.
Cena pozemků činí 13911.50 Kč a bude odečtena z pohledávky, kterou má město u státu Pozemkového fondu ČR.
[ 2004 - 274 ]
p. p. 146/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
snížení kupní ceny za odprodej části p. p. 146/1 (cca 200 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova
2
2
ze 125,- Kč/m na 100,- Kč/m
[ 2004 - 275 ]
p. p. 115/16, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2002-313/6 ze dne 30.9.2002, 2002-319/6 ze dne 30.9.2002 a 1998 187/5 ze dne 5.11.1998 v plném znění
[ 2004 - 276 ]
p. p. 2085/6 a násl., k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se směnou pozemků - části p. p. 2085/6 (cca 19 m ), která je ve vlastnictví města Trutnov za část p. p.
2
2
(cca 1 m ) a část p. p
(cca 2 m ) ve spoluvlastnictví
2
s doplatkem ve výši 50,- Kč/m /rok
[ 2004 - 277 ]
st. p. 54/2, st. p. 74, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
výkup objektů skladů na části st. p. 54/2 a objektu kolny na st. p. 74 v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Lomená
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[ 2004 - 278 ]
st. p. 579, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením textu usnesení ZM 2003-29/1 v následujícím znění:
2
ZM schvaluje výkup st. p. 579 (35 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se v rekreační oblasti Peklo,
pod ul. Vlčická na louce, kde býval camp, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za
cenu dle znaleckého posudku s tím, že město Trutnov uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku
ve výši 744,- Kč.
[ 2004 - 279 ]
p. p. 220, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
ukončení smluvního vztahu dohodou dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 230568 a
navrácení zálohy na kupní cenu ve výši 10062.50 Kč
z důvodu
nerealizování stavby septiku s biofiltrem a kanalizačním potrubím na pozemku města Trutnov s tím, že o
ukončení smlouvy lze jednat až po předložení projektové dokumentace.
Bytové záležitosti
[ 2004 - 280 ]
Odpis nedobytné pohledávky - Žižkova 225
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 25419,- Kč na bytě Žižkova 225
[ 2004 - 281 ]
Odpis nedobytné pohledávky - U Hřiště 372
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelného dluhu na bytě U Hřiště 372 ve výši 50616,- Kč u p.
[ 2004 - 282 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s mimořádným přidělením bytu v r. 2004 mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"
pro
, o vel. 1+1 I. kat., kde nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou
Finanční záležitosti
[ 2004 - 283 ]
Rozpočet města pro r. 2004 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2004 v odvětvovém třídění
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[ 2004 - 284 ]
Organizační záležitosti ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 337/2004 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev odměny neuvolněným
členům ZM dle předloženého návrhu
- člen rady města 1960,- Kč/měsíc
- předseda výboru nebo komise 1896,- Kč/měsíc
- člen zastupitelstva města 650,- Kč/měsíc
Odměny budou propláceny 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí a budou upraveny alikvotně účasti na
jednáních příslušných orgánů města. Usnesení platí od 26.5.2004.
Různé
[ 2004 - 285 ]
Příspěvek na bytovou výstavbu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu dle předloženého návrhu
[ 2004 - 286 ]
Půjčky ze SFRB
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
ruší
*
02.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení pro
základě její žádosti

ve výši 90000,- Kč na

[ 2004 - 287 ]
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací Duhová energie ve výši 2000000,- Kč na
výstavbu víceúčelového hřiště Trutnov – Voletiny
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:18.10.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
[ 2004 - 288 ]
Změny č. 3 územního plánu města
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s dodatečným zařazením st. p. 438/2, části st. p. 1437 a části p. p. 1551/2, vše v k. ú. Trutnov, do změn
č. 3 územního plánu jako lokality č. 41
[ 2004 - 289 ]
Projekt "Jízdní kola dětem"
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním 12 jízdních kol Zvláštní škole a pomocné škole Trutnov v rámci projektu "Jízdní kola dětem Zvláštní škola a pomocná škola Trutnov" za podmínky evidence aktivit a návštěvnosti turistického
kroužku (dopravního a cyklistického kroužku).
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[ 2004 - 290 ]
"Svazek obcí Východní Krkonoše"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přistoupení města Trutnova k dobrovolnému svazku obcí "Svazek obcí Východní Krkonoše" dle
předloženého návrhu
*
01.02
*
úhradu vstupního členského příspěvku ve výši 100000,- Kč
[ 2004 - 291 ]
Most k životu, o. p. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Most k životu, o. p. s., IČ 25915720, Šikmá ul.
300, Trutnov, dle předloženého návrhu

Zapsala :Matoušová

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

