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[ 2004 - 337 ]
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 2001-103/2 a 2004-240/5 na první zasedání zastupitelstva v r 2005
Majetek města
Nemovitosti - příprava prodeje
[ 2004 - 338 ]
Náchodská čp. 266
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej domu čp. 266 Náchodská na st. p. 2/4, spolu se st. p. 2/4 o výměře 169 m a p. p. 1672 o výměře
2
221 m , vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov. Obecné zveřejnění bude provedeno na dobu min. 60
dnů (obálkovou metodou) s minimální cenou k jednání 620000,- Kč.
[ 2004 - 339 ]
Voletinská čp. 317
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařadit do 25. prodejní vlny dům čp. 317 Voletinská.
V domě je 9 bytových jednotek
Uvedený dům bude prodáván jako celek
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
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[ 2004 - 340 ]
Voletinská čp. 230
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřadit dům čp. 230 Voletinská ze soupisu domů, které nebudou prozatím zařazovány do prodejních vln
*
01.02
*
2
zařadit do 25. prodejní vlny dům čp. 230 Voletinská - 9 bytových jednotek + nebytové prostory 69 m .
Uvedený dům bude prodáván jako celek
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
[ 2004 - 341 ]
Horní Promenáda čp. 150, 151
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřadit domy čp. 150, 151 Horní Promenáda ze soupisu domů, které nebudou prozatím zařazovány do
prodejních vln.
*
01.02
*
zařadit do 25. prodejní vlny dům čp.:
2
150 - 151 Horní Promenáda - 8 bytových jednotek + nebytové prostory 143 m .
Uvedený dům bude prodáván jako celek
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
[ 2004 - 342 ]
Náchodská čp. 356
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení ZM 2004-173/1 v plném znění

*

zařazuje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 356, 1 zděná kolna a 2 dřevěné kolny, vše na st. p. 384 a plechová kolna
na p. p. 1394/5, v ul. Náchodská, spolu se st. p. 384 a p. p. 1394/5, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v
k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 1.6.2003, do 2. kola 18. prodejní vlny za
nabídkovou cenu platnou pro 1. kolo, t.j. 1068763,- Kč.
[ 2004 - 344 ]
Horská čp. 74
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení ZM 2004-213/5 v plném znění

*

zařazuje
*
02.01
*
prodej nemovitosti čp. 74 na st. p. 9, dřevěné a zděné kolny na st. p. 280, spolu se st. p. 9, st. p. 280 a p.
p. 262/1 a p. p. 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 2. kola 18. prodejní vlny za cenu platnou pro 1 kolo, t.j. za
1619535,- Kč, bez upřednostnění nájemců domu
[ 2004 - 345 ]
Vítězná čp. 138
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2004-222/5 v plném znění
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zařazuje
*
02.01
*
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, do 2.
kola 18. prodejní vlny za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 907227,- Kč.
[ 2004 - 346 ]
Náchodská čp. 245, Vlčická čp. 306
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domů čp. 245 Náchodská a čp. 306 Vlčická ze soupisu domů, které nebudou prozatím
zařazovány do prodejních vln
zařazuje
*
02.01
*
zařazení do 25. prodejní vlny domy:
2
čp. 245 Náchodská - 5 bytových jednotek + nebytové prostory 48 m
2
čp. 306 Vlčická - 4 bytové jednotky + nebytové prostory 46 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 - 347 ]
Palackého čp. 81
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2004-297/6 ze dne 18.10.2004 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
nové zveřejnění prodeje 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, obálkovou metodou za nabídkovou cenu
10000000,- Kč (t.j. cena nemovitosti činí 9700000,- a věci movité 300000,- Kč včetně DPH) obecným
zveřejněním na dobu minimálně 90 dnů.
Nemovitosti - prodej
[ 2004 - 348 ]
Náchodská čp. 373
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu 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, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 8.11.2003, p.
, za nabídkovou cenu 845000,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 676000,- 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).
[ 2004 - 349 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/29 ve IV. 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 čp. 572 a pozemku st. p. 1379,
Č
za navrhovanou cenu 1062881,- 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).
[ 2004 - 350 ]
Libeč čp. 89
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 89 na st. p. 124, zděné kolny na st. p. 368/2, spolu se st. p. 124, st. p.
368/2 a p. p. 219/1, v části města a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
21.6.2004, do spoluvlastnictví nájemců domu:
za celkovou sjednanou cenu 720387,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 576310,- 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).
[ 2004 - 351 ]
Voletinská čp. 420, Lípové nám. čp. 216
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 420 na st. p. 480 v ul. Voletinská a domu čp. 216 na st. p. 232 Lípové
náměstí, spolu se st. p. 480 a st. p. 232, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v
rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.4.2004, do spoluvlastnictví nájemců domů:

za celkovou sjednanou cenu 1663055,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1330444,Kč. Cena byla navýšena v souladu s usnesení MZ č. 200-258/6.
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)
[ 2004 - 352 ]
Za Můstkem čp. 314
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení ZM 2004-298/6 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí domu čp. 314 a zděné kolny, vše na st. p. 344, v ul. Za Můstkem, spolu se st. p. 344 v
části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.5.2004 občanskému sdružení "Za Můstkem 314 Poříčí", IČO 266 79 868, se sídlem Za Můstkem 314,
Trutnov 3 - Poříčí, za nabídkovou cenu 1069309,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
855447,- Kč, s termínem uzavření kupní smlouvy do 28.2.2005 (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6,
odst. 6) do 2 měsíců).
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Nemovitosti - různé
[ 2004 - 353 ]
Blanická čp. 198
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na 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 společného jmění
, za dohodnutou cenu 723200,- Kč, a to do 15.1.2005.
[ 2004 - 354 ]
K Náhonu čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 57 na st. p. 64 v ul. K
Náhonu, spolu se st. p. 64 a p. p. 77/4, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, a to do
15.12.2004
*
01.02
*
změnu kupní ceny - z původní částky 511192,- Kč na 455233,- Kč (po úpravě dle Zásad pro prodej...)
[ 2004 - 355 ]
Mladobucká čp. 98
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení ZM 2004-125/3 a 2004-237/5 v plném znění

*

[ 2004 - 356 ]
Odpis nedobytné pohledávky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s odpisem pohledávky v celkové výši 368928,- Kč od společnosti DALI, spol. s r. o., Náchodská 24,
Trutnov 3
[ 2004 - 357 ]
Za Můstkem čp. 315
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na 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, do spoluvlastnictví nájemců domu, a to do 28.2.2005.
[ 2004 - 358 ]
Lípové náměstí čp. 205
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
opravu usnesení ZM 2004-221/5 ze dne 20.9.2004 - prodej nemovitostí - dům čp. 205, zděná kolna a
bývalá prádelna, vše na st. p. 214, Lípové náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u
Trutnova... ostatní znění zůstává v platnosti
*
01.02
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy do 31.12.2004

7

[ 2004 - 359 ]
Polní čp. 128
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na 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, do spoluvlastnictví nájemců domu, a to do 31.12.2004.
*
01.02
*
změnu kupujících od koupě odstupuje, její podíl si odkoupí ostatní nájemci domu.
Pozemky - prodej
[ 2004 - 361 ]
p. p. 1526/4, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1526/4 (cca 20 m s tolerancí ± 15 %, skutečnou výměru stanoví geometrický plán) v k.
ú. Trutnov, Kryblice, pí Haně Horké k rozšíření vlastního pozemku s využitím na vjezd do garáže, za
2
kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2004 - 362 ]
p. p. 37, p. p. 36, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 36 (cca 340 m s tolerancí ± 15 %) a části p. p. 37 (cca 60 m s tolerancí ± 15 %),
skutečnou výměru pozemků stanoví geometrický plán, v k. ú. Lhota u Trutnova, nacházejících se před
bývalou prodejnou potravin, p.
, za účelem rozšíření vlastních
2
pozemků a k uložení parovodního potrubí, za kupní cenu 180,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
[ 2004 - 363 ]
st. p. 5552, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 5552 (60 m ) v k. ú. Trutnov p. Ivanu Bartuňkovi za dohodnutou kupní cenu 138000,- Kč s
tím, že žadatel uhradí náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí a s tím, že ve
smlouvě bude zakotveno věcné břemeno průchodu přes st. p. 5552 na st. p. 83 v k. ú. Trutnov.
[ 2004 - 364 ]
p. p. 521/1, p. p. 519/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 521/1 (cca 132 m ) a části p. p. 519/2 (cca 207 m ) s tolerancí ± 15 % - přesná výměra
odprodávaných pozemků bude stanovena až geometrickým plánem - v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, ul.
Údolní,
k rozšíření vlastních pozemků a k zahrádkářským účelům
2
za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. V kupní smlouvě zakotvit věcné břemeno práva vstupu a
vjezdu na doprodávané pozemky ve prospěch vlastníka stavby stávajícího potrubí, kterým je město
Trutnov a správce vodního toku "Novodvorský potok", kterým je Zemědělská vodohospodářská správa
Hradec Králové, přičemž ochranné pásmo bude 3 m na obě strany od osy potrubí.
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[ 2004 - 365 ]
p. p. 521/1, p. p. 519/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 521/1 (cca 1550 m ) a části p. p. 519/2 (cca 452 m ) s tolerancí ± 15 % - přesná výměra
odprodávaných pozemků bude stanovena až geometrickým plánem - v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, ul.
Údolní,
k rozšíření jejich vlastních pozemků a k zřízení zahrady
2
za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. V kupní smlouvě zakotvit věcné břemeno práva vstupu a
vjezdu na doprodávané pozemky ve prospěch vlastníka stavby stávajícího potrubí, kterým je město
Trutnov a správce vodního toku "Novodvorský potok", kterým je Zemědělská vodohospodářská správa
Hradec Králové, přičemž ochranné pásmo bude 3 m na obě strany od osy potrubí.
Pozemky - různé
[ 2004 - 366 ]
p. p. 521/1, p. p. 519/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 521/1 (cca 1550 m ) a části p., p. 519/2 (cca 452 m ) v k. ú. Trutnov
k výstavbě rodinného domu
[ 2004 - 367 ]
p. p
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
bezúplatný převod části p. p.
(cca 32 m s tolerancí ± 15 % - skutečnou výměru pozemků stanoví
geometrický plán) v k. ú. Trutnov, ul. Lomní, od
za účelem získání vlastnictví k
pozemku pod stavbou chodníku.
*
01.02
*
provedení opravy chodníku v k. ú. Trutnov, ul. Janáčkova před čp. 169 na st. p. 1036 v rámci
rekonstrukce ul. Lomní
[ 2004 - 368 ]
p. p. 283/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
výkup p. p. 283/4 (16 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci
[ 2004 - 369 ]
p. p. 2773/1, p. p. 2460/4, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2001-85/2 ze dne 27.3.2001 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
2
2
bezúplatný převod části p. p. 2773/1 (cca 580 m ) a části p. p. 2460/4 (cca 725 m ) v k. ú. Trutnov od
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj na město Trutnov s tím, že náklady spojené s
převodem uhradí město Trutnov
[ 2004 - 370 ]
p. p. 335/6, k. ú. Dolní Staré Buky, p. p. 332/5, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
převod p. p. 335/6 (2741 m ) v k. ú. Dolní Staré Buky - příjezdová komunikace ke kempu v Dolcích a p. p.
2
332/5 (440 m ) v k. ú. Horní Staré Město - místní komunikace , na město Trutnov formou náhradní
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restituce za cenu dle znaleckého posudku, t.j. celkem za 63034.16 Kč (o tuto částku bude snížena
pohledávka města u státu) od Pozemkového fondu ČR.
[ 2004 - 371 ]
st. p.
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
zrušení předkupního práva města Trutnov ke st. p.
(20 m ) v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, pod
stavbou patrové garáže na st. p.
, která je ve spoluvlastnictví

[ 2004 - 372 ]
p. p. 721/8, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 721/8 (101 m ) v k. ú. Horní Staré Město
ponechává v platnosti stávající nájemní vztah dle nájemní smlouvy č. 920289/1.

s tím, že

[ 2004 - 373 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem 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 tím, že nájemce
bude na své náklady zajišťovat údržbu předmětu pronájmu, provádět jeho opravy do výše 20000,- Kč za
jednu opravu, celkem nejvýše do částky 200000,- Kč ročně (případnou údržbu a opravy nad limity výše
uvedené nájemce nejprve projedná a dohodne s pronajímatelem a dále 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 bez technického zázemí
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
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f) p. p. 191/4 (3697 m ) jako doprovodná zeleň
2
g) p. p. 191/5 (2183 m ) - volejbalové hřiště
2

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 )
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 bývalého škvárového hřiště:
2
p. p. 771 (5822 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za městským koupalištěm, k umístění bývalého
škvárového 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.
[ 2004 - 374 ]
p. p. 2136/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 2136/3 (37 m ) v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, ul. Na Svobodě,
2
k rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
[ 2004 - 375 ]
st. p. 5201, p. p. 2860, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s podpisem kupní smlouvy na odprodej st. p. 5201 (330 m ) a p. p. 2860 (107 m ) v k. ú. Trutnov se
smlouvou o zřízení zástavního práva na nezaplacenou část kupní ceny mezi městem Trutnov a
společností ELMONT - CH, spol. s r. o., dle předloženého návrhu
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ruší
*
02.01
usnesení ZM 2004-192/4 v plném znění

*

[ 2004 - 376 ]
st. p. 1027, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 1027 (139 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Fialková, obchodní firmě EL - FINISH s. r. o. se
sídlem ul. Zahradní, Trutnov, zastoupenou jednatelem p.
, k podnikatelské činnosti (pozemek
2
pod objektem herny ve vlastnictví firmy) za kupní cenu 600,- Kč/m
[ 2004 - 377 ]
p. p. 795, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 795 (996 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
nízké cenové nabídky a zachování přístupu na sousední pozemek

za kupní cenu 50,- Kč/m z důvodu
2

[ 2004 - 378 ]
p. p.
a násl., k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
2
2
2
2
převod p. p.
(2518 m ), p. p.
(633 m ), p. p.
(424 m ) a p. p.
(880 m , vzniklá
geometrickým plánem č. 252-107/2003 z p. p.
a p. p.
ZE, GP), v k. ú. Bojiště u Trutnova
formou daru ani výkupem od p.
na město Trutnov
[ 2004 - 379 ]
Směna lesních pozemků - území KRNAP
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozsah směňovaných lesních pozemků města Trutnova, nacházejících se na území KRNAP
*
01.02
*
výběr lokalit lesních pozemků ke směně ve správě Lesů České republiky, s. p., v okolí Trutnova
Bytové záležitosti
[ 2004 - 380 ]
Dlouhá čp. 572
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky č. 2/9 na adrese Dlouhá 572 společnosti TYCO, Electronics, s. r. o. Trutnov na
dobu určitou tří let od 1.1.2005 do 31.12.2007 za předpokladu, že TYCO, Electronics, s. r. o. Trutnov
uhradí nájemné v trojnásobné výši "regulovaného nájemného" vždy na jeden rok dopředu
[ 2004 - 381 ]

-mimořádné přidělení bytu
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s mimořádným přidělením bytu v r. 2004 mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"
pro p.
o vel. 1+0 (1+1) I. - II. kat. (pokud bude město
Trutnov majitelem domu Horská 47), kde nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou 6
měsíců a dluh na bytě Voletinská 307 bude hrazen minimální částkou ve výši 500,- Kč měsíčně. Nájemní
smlouva bude dále prodlužována vždy o 6 měsíců, pokud bude řádně hrazeno nájemné a dluhy vzniklé
na bytě Voletinská 307. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude vrácení bytu o vel. 1+1 II. kat.
Horská 47.
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[ 2004 - 382 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2005
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na sociální byty na rok
2005 do 30.6.2005.
[ 2004 - 383 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí celého poplatku z prodlení ve výši 208651,- Kč
[ 2004 - 384 ]
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 (1+2) I. kat., kdy nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců a další prodlužování nájemní smlouvy vždy na 6 měsíců, pokud
bude nájemné a služby řádně hrazeno
[ 2004 - 385 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2005
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na náhradní byty na rok
2005 do 30.6.2005
Finanční záležitosti
[ 2004 - 386 ]
Rozpočet města pro rok
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2004 v odvětvovém třídění
[ 2004 - 387 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2005
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
rozpočtové provizorium města Trutnova na rok 2005

*

[ 2004 - 388 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádný finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč pro sportovní klub OLFIN CAR-VELLA Trutnov na
sportovní činnost
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Různé
[ 2004 - 389 ]
Obecně závazná vyhláška č. 6/2004
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Trutnova v
navrženém znění
[ 2004 - 390 ]
Likvidační komise
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2004 - 391 ]
Regenerace MPZ Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení objektů do Programu regenerace městské památkové zóny dle předloženého návrhu
[ 2004 - 392 ]
Půjčky ze SFRB
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2004 - 393 ]
Půjčky ze SFRB - zrušení
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytů SBD Libušinka
Trutnov na základě předložené žádosti
[ 2004 - 394 ]
Přehled čerpání půjček ze SFRB za rok 2004
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
žádosti o čerpání půjček ze SFRB pro rok 2004 dle předloženého návrhu
*
01.02
*
přehled čerpání půjček ze SFRB pro rok 2004 dle předloženého návrhu
[ 2004 - 395 ]
ZŠ Komenského
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Trutnov, Komenského 399, dle
předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s převedením movitého majetku pořízeného při rekonstrukci školy z majetkových účtů a evidence města
do majetkových účtů a evidence organizace Základní škola Trutnov, Komenského 399
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[ 2004 - 396 ]
ZŠ - převedení majetku po dokončených rekonstrukcích
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením majetku pořízeného při rekonstrukci školní jídelny Základní školy Trutnov, V Domcích 488
a školní jídelny Základní školy Trutnov 3, Náchodská 18 do správy těchto příspěvkových organizací
[ 2004 - 397 ]
Městská policie-prodloužení veřejnoprávních smluv
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením 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. Tyto
smlouvy se prodlužují do 31.12.2005 ve stejném znění.
[ 2004 - 343 ]
Výbory ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci p.
na členství v kontrolním a finančním výboru ZM
doporučuje
*
02.01
*
předsedům obou výborů zvážit možnost doplnění počtu členů o jednoho člena
Zapsala :Matoušová

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

