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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 899 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit záměr prodeje volné b.j. č. 264/4 o velikosti 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276,
Lípové náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude předcházet nové
obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 495 000,- Kč
[ 2014 - 900 ]
Voletiny čp. 18
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného
jako p. p. 93/1 o výměře 1071 m² v k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní
cenou pro jednání 2 050 000,- Kč.
[ 2014 - 901 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 Lhota a pozemku označeného jako p. p. 29 o výměře 314 m² v k. ú.
Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014.
Prodeji bude předcházet obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
[ 2014 - 902 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 %
sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející
ze znaleckých posudků, 10 380 000,- Kč.
[ 2014 - 903 ]
Polská ul. stavba bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. č. 3506, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 49 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - občanská vybavenost stavba stánku a sociálního zařízení, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, k. ú. Trutnov, v části obce
Dolní Předměstí, ul. Polská, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 09.05.2014, do vlastnictví p.
, Javorová
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 455 000,- Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 904 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m², 2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a
1 WC 2.00 m²) pí
, bytem Velký Třebešov
, IČ 63588901, na dobu určitou 5 let za účelem
zřízení obchodu se sportovním oblečením a plavkami LITEX. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 905 ]
náměstí Horníků čp. 494
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádosti do výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 494 náměstí Horníků,
umístěných v I. NP o celkové výměře 80.97 m² (1 pivnice 23.45 m², 1 herna 4.75 m², 1 bar 21.39 m²,
3 výlohy o celkové výměře 4.25 m², 1 přípravna 9.63 m², 1 chodba 4.48 m², 1 soc. zařízení 11.04 m²,
1 umývárna 1.08 m², 1 WC 0.90 m²)
, S. K. Neumanna
, Trutnov, IČ 86692780
, Slovanské náměstí
, Trutnov, IČ 03357104
*
01.02
*
oznámení pí
o odstoupení od výběrového řízení a vrácení složené kauce.
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 494 náměstí Horníků,
umístěných v I. NP o celkové výměře 80.97 m² (1 pivnice 23.45 m², 1 herna 4.75 m², 1 bar 21.39 m²,
3 výlohy o celkové výměře 4.25 m², 1 přípravna 9.63 m², 1 chodba 4.48 m², 1 soc. zařízení 11.04 m²,
1 umývárna 1.08 m², 1 WC 0.90 m²) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 906 ]
Horská čp. 160
rada města
rozhodla
*
01.01
*
o udělení souhlasu s uzavřením podnájemních smluv na školní rok 2014/2015 mezi organizací Mateřská
škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a dalšími subjekty dle předloženého návrhu
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 907 ]
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1988/1 (cca 83 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Palackého 380 - 385 a Žižkova 386 v Trutnově, z toho část o výměře cca 75 m² jako okapový
chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a část o výměře ca 8 m² jako pozemek pod schody za kupní cenu
300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.

5

[ 2014 - 908 ]
p. p. 2502, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města uzavřít s p.
smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k části
p. p. 2502 (28 m²) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby garáže za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
- stavební plat je stanoven ve výši 10,- Kč/m²/rok
- kolaudace stavby bude do 2 let od podpisu smlouvy o právu stavby
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby
- kupní cena je stanovena ve výši 700,- Kč/m²
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- v případě nezkolaudování stavby ani do tří let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá právo
na náhradu za rozestavěnou stavbu
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující
[ 2014 - 909 ]
p. p. 38 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 38 (1023 m²) a pozemky vedené ve zjednodušené evidenci,
původ Pozemkový katastr (PK) č. 788/6 (157 m²), původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. st.
25 (372 m²) a č. 797 (97 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Studenec čp. 64
k rozšíření vlastních pozemků a k vybudování ČOV za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Součástí prodeje je
těleso komunikace. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých
věcí.
[ 2014 - 910 ]
p. p. 2558, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2558 (84 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou p.
k zřízení přístupu (přístupový chodník) ke svému domu čp. 309 za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok.
Podmínkou je umožnění průchodu přes pronajatý pozemek Mateřské škole Trutnov, Komenského 485, Horní
Předměstí, Trutnov
[ 2014 - 911 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pí
za účelem zřízení přístupové cesty (cca 106 m²) za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Není povoleno
oplocení pronajatého pozemku.
[ 2014 - 912 ]
st. p. 5748, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání - restaurace v areálu městského
koupaliště v Trutnově o celkové výměře 224,80 m² (1 restaurace 68,90 m², 1 bufet 15,30 m², 1 kuchyň
17,30 m², 1 sklad 9,70 m², 4 sociální zařízení - personál 9,20 m², 1 úklidová komora 1,90 m², 3 sociální
zařízení muži, ženy 8,70 m², 1 kontejner 4,30 m², 1 otevřený gril s terasou 50,30 m², 1 pergola 39,20 m²)
na st. p. 5748 v k. ú. Trutnov obchodní společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. na dobu neurčitou za účelem
provozování restauračního zařízení jím vybraným podnájemcem. O pronajaté prostory bude rozšířena
nájemní smlouva č. 012049, a to za stávajících podmínek nájemní smlouvy s tím, že výše nájemného bude
navýšena o 100 000,- Kč/rok.
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[ 2014 - 913 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/2 (cca 60 m ) v k. ú. Horní Staré Město pí
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok s podmínkou,
že nájemkyně na vlastní nálady přemístí branku ze zahrádky směrem k bytovkám a přesune klepadlo
na koberce a s tím, že pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
[ 2014 - 914 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/2 (cca 49 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou do 31.03.2017 s tím,
že pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 915 ]
p. p. 2656/28, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-700/13 v plném rozsahu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s výkupem části p. p. 2656/28 (cca 9812 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s.,
za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí a nákladů na vypracování geometrického plánu.
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
nesouhlasit s výkupem části p. p. 2656/28 (cca 510 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s.
[ 2014 - 916 ]
st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit nevyužití předkupního práva daného ust. § 3056, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., pro vlastníka
pozemku st. p. 69 v k. ú. Bezděkov u Trutnova, tj. město Trutnov, na koupi nemovité věci stavby vodního
díla, stavby k využití vodní energie (vodní elektrárna) od jejího vlastníka p.
.
[ 2014 - 917 ]
st. p. a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. , st. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú.
Volanov v majetku p.
, manž.
a
, pí
,
manž.
a
, manž.
a
, manž.
a
, manž
a
, p.
, p.
, manž.
a
, p.
, pí
, manž.
a
, p.
a
pí
, p.
p.
za účelem uložení a provozování kanalizace.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 918 ]
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu, s vlastníkem pozemku
pí
a p.
v celkovém rozsahu 27 m². Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 919 ]
p. p. 650, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a o náhradě za omezení užívání nemovitosti
ve prospěch města Trutnova na části p. p. 650 v k. ú. Volanov, spočívajícího v právu uložení a provozování
zařízení vedení výtlaku kanalizace a kabelu VO s vlastníkem pozemku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
v celkovém rozsahu 16 m. Jednorázová cena činí 5 905,- Kč.
[ 2014 - 920 ]
st. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. , p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku
(podíl 1/3), p.
(podíl 2/3), p.
(podíl 1/2) a pí
(podíl 1/2), p.
a
za účelem uložení a provozování kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 921 ]
st. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. , st. p.
, st. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku pí
, pí
, p.
, pí
a pí
, ATS - servis, v. o. s. a p.
, p.
a pí
, ATS - servis, v. o. s., p.
za účelem uložení a provozování kanalizace. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 922 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku pí
, TJ SOKOL VOLANOV, manž.
a
, manž.
a
za účelem uložení a provozování
kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 923 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
,
p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku p.
, pí
, spol. Siemens, s. r. o. a spol. Continental Automotive Czech Republic
za účelem uložení a provozování kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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[ 2014 - 924 ]
p. p. 370/1 a násl., k. ú. Volanov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 370/1, p. p.
563/2, p. p. 652/2, p. p. 658/4 v k. ú. Volanov a p. p. 1945/8 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizace a tří šachet s vlastníkem pozemku ČR - Státním pozemkovým úřadem v celkové
délce 62 m. Jednotková cena číní 100,- Kč/m a 500,- Kč za jedno zařízení v trase (šachta). Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 925 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku p.
, p.
, p.
, p.
, pí
, pí
, p.
, pí
, pí
a p.
za účelem uložení a
provozování kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 926 ]
st. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku p.
,
, p.
, p.
, p.
, p.
a p.
za účelem uložení a provozování kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 927 ]
st. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. , st. p.
, st. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov
v majetku pí
, p.
, spol. BYTTHERM, spol. s. r. o., p.
, manž.
a
, p.
, pí
, pí
, p.
,
pí
,
,
, pí
, pí
, p.
, pí
a pí
za účelem uložení a provozování
kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 928 ]
p. p. 310/38, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 310/38 v k. ú.
Bojiště u Trutnova spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace s vlastníkem pozemku ČR Česká pošta, s. p. v celkovém rozsahu 138 m² za jednorázovou úhradu 10 000,- Kč + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 929 ]
st. p. , p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku manž.
a
za účelem uložení a provozování
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kanalizace v celkovém rozsahu 143 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m². Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 930 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku p.
(podíl 1/2), Ing.
(podíl 1/4) a
pí
(podíl 1/4), p.
(podíl 1/3) a pí
(podíl 1/3)
a p.
(podíl 1/3), pí
za účelem uložení a provozování kanalizace. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 931 ]
p. p. 397, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 397 v k. ú.
Volanov v majetku spol. M - GREMO, s. r. o. za za účelem uložení a provozování kanalizace v celkovém
rozsahu 61 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2014 - 932 ]
p. p. 2362/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2362/1 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování mostních opěr, s vlastníkem pozemku ČR - Povodí
Labe, státní podnik, v celkovém rozsahu 13 m² za jednorázovou úhradu Kč 1 300,- Kč + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 933 ]
st. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. , p. p.
a p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu
s vlastníkem pozemku s manž.
a
v celkovém rozsahu 93 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 934 ]
p. p. 882/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 882/1 v k. ú.
Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu s vlastníkem pozemku s ČR - Lesy
České republiky, s. p., v celkovém rozsahu 107 m² za jednorázovou úplatu ve výši 20 000,- Kč + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 935 ]
p. p. 561/1, p. p. 660, k. ú. Volanov
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-719/13, týkající se souhlasu pí
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ke zřízení věcného břemene.

[ 2014 - 936 ]
p. p. 122/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VAK Trutnov, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na části p. p. 122/1, p. p. 137/2, p. p. 137/3, p. p.
1426/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 121 m² a na části p. p. 1/3, p. p. 9/1, p. p. 19, p. p. 1199
díl 1 (ZE), p. p. 1200/1 a p. p. 1201/2 v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu 455 m². Jednotková cena činí
pro k. ú. Poříčí u Trutnova 117,- Kč/m²+ DPH a pro k. ú. Voletiny 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 937 ]
p. p. 2468/1, p. p. 2343/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Křižíkova 298,
299 v Trutnově, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace na části p. p. 2468/1 a p. p. 2343/3
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 90 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 938 ]
p. p. 1662 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti OLFIN CAR - VELLA Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, dešťové
kanalizace, přeložky kabelu NN, žumpy a vsakovací jámy dešťových vod na části p. p. 1662, p. p. 2314 a
p. p. 2318/12 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 860 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 939 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu čp. 923 ulice
Dolní Promenáda v Trutnově, spočívajícího ve služebnosti stezky na části p. p. 2472/1 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 30 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 940 ]
p. p. 1942/3, p. p. 885/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1942/3 a p. p. 885/4 v k. ú. Horní Staré
Město v celkovém rozsahu cca 5 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 941 ]
p. p. 1100, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
a
, spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 1100 v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu
cca 165 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 942 ]
p. p. 2596/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu dokončení stavby do 31.12.2016 u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro společnost ČEZ Distribuce a. s. Děčín, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby
kabelového a vrchního vedení elektřiny nízkého napětí na části p. p. 2596/2, p. p. 403, p. p. 142, p. p. 113/1,
p. p. 2749/1, p. p. 2643/7, p. p. 2632, p. p. 2634, p. p. 333/5, p. p. 2644/4, p. p. 336/10, p. p. 220/1, p. p.
2654, p. p. 275/2, st. p. 81, p. p. 2596/1, p. p. 228/1, p. p. 410/7 a p. p. 2602/2 v k. ú. Starý Rokytník,
v celkovém rozsahu cca 239 m².
[ 2014 - 943 ]
p. p. 2654, p. p. 297, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
a pí
, spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2654 a p. p. 297 v k. ú. Starý Rokytník
v celkovém rozsahu cca 30 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² +DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 944 ]
p. p. 1541/3, p. p. 2309/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch pí
, spočívajícího v právu uložení a
provozování vodovodní přípojky na části p. p. 1541/3 a p. p. 2309/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
cca 21 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2014 - 945 ]
p. p. 253/1, p. p. 253/61, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 253/1 (2,8 m²) a p. p. 253/61
(2,7 m²) v k. ú. Trutnov se Společenstvím vlastníků jednotek Trutnov, R. A. Dvorského s tím, že smlouva
bude bezúplatná a stavby provedeny v termínu do 01.12.2015.
[ 2014 - 946 ]
p. p. 2213/13, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-1309/25 ze dne 20.12.2012, kterým byl udělen souhlas k pronájmu části p. p.
2213/13 v k. ú. Trutnov společnosti Nelly Kellys s. r. o.
[ 2014 - 947 ]
p. p. 2786/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na p. p. 2786/4 (592 m²) v k. ú. Trutnov se společností Trutnov Centrum
s. r. o. za účelem provozování parkoviště na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok.
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Bytové záležitosti
[ 2014 - 948 ]
Jihoslovanská čp. 33 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 33 o vel. 1+2, standardní
byt, č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 16,34 m², 1. pokoj 15,68 m², 2. pokoj 25,28 m², koupelna 2,64 m², WC
0,84 m², předsíň 6,91 m² balkon 2,63 m² a komora 11,88 m²) topení etážové plynové. Minimální měsíční
nájemné 4 555,- Kč. V bytě je vodoměr SV, plynový kotel, sporák a kuchyňská linka. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu za měsíc: STA 20,- Kč/byt, SV 100,- Kč/osoba - dohoda, komín
40,- Kč/komínový průduch, domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, služby pro dům
20,- Kč/osoba, osvětlení 40,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 949 ]
Bulharská čp. 56 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 56 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 6, 3. podlaží (kuchyň 5,78 m², 1. pokoj 27,74 m², koupelna + WC 3,81 m², předsíň 6,14 m², spíž
0,74 m² a komora 1,22 m²) topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2 502,- Kč.
V bytě je vodoměr SV, plynový kotel, sporák a kuchyňská linka. Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu za měsíc: STA 20,- Kč/byt, SV 100,- Kč/osoba – dohoda, komín 40,- Kč/komínový průduch,
domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, služby pro dům 20,- Kč/osoba, osvětlení 40,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 950 ]

- přidělení bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Dlouhá 646, Trutnov 2, č. b. 11, 3. NP o vel. 0+1 s pí
, trv. bytem Dlouhá
, Trutnov 2, na dobu neurčitou za měsíční nájemné 2 238,- Kč s délkou
prvního platebního období nájemného 12 měsíců.
[ 2014 - 951 ]
, trv. bytem Ke Trati
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách 244, č. b. o vel. 0+1 p.
trv. bytem Ke Trati
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 31.03.2015.
[ 2014 - 952 ]
Ž
, Tichá
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 40 925,- Kč za byt Tichá

,

po p.

.

[ 2014 - 953 ]
, Palackého 105
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Palackého 105, Trutnov, č. b. , 2. NP o vel. 1+2 s pí
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,

trv. bytem Palackého 105
[ 2014 - 954 ]
Krakonošovo náměstí 23 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+1,
standardní byt, č. bytu 3, 3. podlaží (kuchyň 30,56 m², 1. pokoj 30.85 m², koupelna + WC 15.38 m², předsíň
7.10 m² a půda 24.39 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 5 607,- Kč.
V bytě je vodoměr SV, TUV a měřič tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu
za měsíc: osvětlení 40,- Kč/osoba, odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, ohřev
TUV 250,- Kč, teplo 1 000,- Kč, služby domovní 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 955 ]
Krakonošovo náměstí 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+3,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 9,73 m², 1. pokoj 32.42 m², 2. pokoj 19.87 m², 3. pokoj 25.66 m²,
koupelna 5.79 m², WC 1.18 m², předsíň 18.64 m², komora 4.51 m² a sklep 15.00 m²), topení etážové
plynové. Minimální měsíční nájemné 7 067,- Kč. V bytě je sporák, plynový kotel, el. boiler a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt, osvětlení 40,- Kč/osoba,
domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, komín 40,- Kč/průduch, domovní
služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 956 ]
Bulharská 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 10,20 m², 1. pokoj 23.07 m², 2. pokoj 23.07 m², koupelna + WC 9.00 m²,
předsíň 7.48 m² a sklep 10.00 m²), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4 403,- Kč.
V bytě je plynový kotel a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: studená
voda (SV) 100,- Kč/osoba, osvětlení 40,- Kč/osoba, pevný dom.odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu,
komíny 40,- Kč/komínový průduch, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 957 ]
Na Struze 153 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17,50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², koupelna
9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², půda 20.00 m² a sklep 8,86 m²), topení etážové elektrické.
Minimální měsíční nájemné 7 343,- Kč.
V bytě je sporák, el. kotel, el. boiler, vodoměr SV a kuchyňská linka. Orientační výše zálohy na služby
spojené s užíváním bytu: osvětlení 40,- Kč/osoba, domovní odpad 40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
SV 100,- Kč/osoba, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2014 - 958 ]
, Slévárenská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit odepsání nevymahatelných pohledávek:
- ve výši 25 992,- Kč s příslušenstvím 1 084,- Kč náklady řízení
- ve výši 23 880,- Kč a 2 385,- Kč náklady řízení
- ve výši 28 725,- Kč s příslušenstvím a 9 960,- Kč náklady řízení
za byt Slévárenská 605 po p.
[ 2014 - 959 ]

- žádost o přidělení holobytu
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením holobytu Na Dvorkách 244 p.
[ 2014 - 960 ]

- žádost o přidělení holobytu
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením holobytu Na Dvorkách 244 p.
Majetek města - různé
[ 2014 - 961 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením mandátní smlouvy EZS 206/14/TU o připojení objektu OSNADO Dvůr Králové n. L.
v ul. 17. listopadu 1076 na pult centralizované ochrany od 01.10.2014
*
01.02
*
se změnou mandátní smlouvy č. 185/10/TU (objekt Poliklinika Masarykův dům – lékařské zařízení relaxační centrum v ul. Přerušená 357, Trutnov), spočívající v přenosu zpráv na pult centralizované ochrany
radiostanicí
*
01.03
*
se změnou objednatele v mandátní smlouvě 170/09/TU (objekt ordinace
)
na urologietrutnov.cz, s. r. o., Úpická 165, Trutnov
[ 2014 - 962 ]
p. p. 2197/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na plotě u čp. 482, stojícím na p. p. 2197/1, ul. Horská,
v k. ú. Trutnov, části obce Střední Předměstí,
(GAP - GARDEN ARCHITECTURE,
Zahradní a krajinářská architektura), Vlčice 41, IČ 02935155, k umístění reklamní plachty o ploše 1.80 m².
Pronájem bude uzavřen s účinnosti od 01.11.2014 do 31.10.2016 s možností výpovědi ve dvouměsíční
výpovědní lhůtě za nájemné ve výši 2 700,- Kč/rok za účelem prezentace podnikatelské činnosti.
[ 2014 - 963 ]
"Stavební opravy - Sportoviště Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnový list k akci společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. "Stavební opravy – Sportoviště Trutnov" v části 4C
Komunikace mezi fotbalovým hřištěm a tribunou a uzavření odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo.
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[ 2014 - 964 ]
"Oprava podloubí Bulharská 53 - 57"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky společnosti MEBYS Trutnov k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Oprava podloubí Bulharská 53 - 57, Trutnov" dle předloženého návrhu :
, Markoušovice , Velké Svatoňovice
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:25.09.2014 *
zajistit podpis smlouvy s vítězem veřejné zakázky p.
[ 2014 - 965 ]
Lesy a parky Trutnov, s. r. o.
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-734/13 ze dne 07.07.2014
schvaluje
*
02.01
*
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 900 000,- Kč s obchodní společností Lesy a
parky Trutnov s. r. o. na výstavbu skladovacích prostor v ulici Úpická, Trutnov, dle předloženého znění
pověřuje
*
03.01
*
Ing. France zajištěním uzavření smlouvy se společností Lesy a parky Trutnov s. r. o. dle předloženého
návrhu
Finanční záležitosti
[ 2014 - 966 ]
Rozpočet města na r. 2014 - RO č. 3
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 3"
[ 2014 - 967 ]
Organizační opatření "Správa pohledávek"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření "Správa pohledávek" v předloženém znění
[ 2014 - 968 ]
Finanční příspěvky - kategorie "KULTURA"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro
a
, Mladobucká
, Trutnov,
jako příspěvek na propagaci internetového projektu Staré Trutnovsko
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro
, Vlčice
, jako příspěvek na účast
žáků ZUŠ Trutnov na 15. projektové fázi "JuPhi" v partnerském městě Würzburg.
[ 2014 - 969 ]
Finanční příspěvky - kategorie "OSTATNÍ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Trutnov trails, z. s., Krakonošovo náměstí 74, Trutnov,
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IČ 02931788, jako příspěvek na dokončení první etapy Kozího trailu
[ 2014 - 970 ]
Zpráva škodní komise
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v předložené škodní události řešení navrhované škodní komisí
Různé
[ 2014 - 971 ]
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit zápůjčky z prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
s ručením za zápůjčku

*
formou ručitelského závazku

[ 2014 - 972 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 18.07.2007 na nemovitostech p.
a pí
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 165 000,- Kč
z důvodu uhrazení dluhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.10.2014 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.

a pí

[ 2014 - 973 ]
DPS - aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města v Trutnova ze dne 15.09.2014 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
[ 2014 - 974 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p.
prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské ulici
od 01.10.2014 do 01.11.2014
*
01.02
*
společnosti EUROMEDIA GROUP k. s. prodej knih a doplňkový prodej dárkových předmětů pod podloubím
obchodního domu firmy CENTR ŠUBRT s. r. o. na Horské ulici v termínu od 01.10.2014 do 25.12.2014
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:30.09.2014 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
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[ 2014 - 975 ]
Breast Unit Prague, a. s.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
a podporuje záměr společnosti Breast Unit Prague, a. s., vytvořit dceřinou společnost Breast United Trutnov
s r. o. a zprovoznit v Trutnově specializované pracoviště na diagnostiku zhoubných i nezhoubných
onemocnění prsou v roce 2015.
[ 2014 - 976 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 6. října 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

