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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 704 ]
Fialková čp. 455 - 456
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 455 na st. p. 727 a čp. 456 na st. p. 726, spolu se st. p. 726 a st. p.
727, v ul. Fialková, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 4.3.2004, do spoluvlastnictví nájemců domu:

za celkovou nabídkovou cenu 3814352,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.. §14,odst.1) za 3051482,-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)
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[ 2004 - 705 ]
Komenského čp. 213
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 213 v ul. Komenského na st. p. 1376, spolu se st. p. 1376, v části
města Horní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 3.2.2004, do
spoluvlastnictví nájemců domu:

za celkovou sjednanou cenu 1198672,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., §14, odst. 1) za 958938,- 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 - 706 ]
Mladobucká čp. 98
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 98 a dřevěné kolny, vše na st. p. 26 v ul. Mladobucká, spolu se st.
p. 26 a p. p. 321/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 25.5.2003, do spoluvlastnictví pana
, za nabídkovou cenu 898613,- Kč, při
slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 718890,- 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 - 707 ]
Lípové náměstí čp. 188
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 188 a dřevěné kolny, vše na st. p. 198/2 Lípové náměstí, spolu se
st. p. 198/2 a p. p. 188/40, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.Poříčí u Trutnova, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 15.3.2004, nájemcům domu p.
za
nabízenou cenu 1101013,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej... § 14, odst. 1) za 880810,- 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)
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene na st. p. 198/2, ve prospěch vlastníků nemovitostí - domu čp.
na st. p.
a pozemku st. p.
, spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na st. p.
198/2, bez práva parkování, věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění přístupu a příjezdu na st. p.
vše v obci Trutnov, v části města Poříčí, v k. ú. Poříčí u Trutnova
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[ 2004 - 708 ]
Voletinská čp. 320
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 320, dřevěné kolny a plechové kolny, vše na st. p. 350 v ul.
Voletinská, spolu se st. p. 350 a p. p. 187/2, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.5.2003, p.
za nabízenou cenu 1011000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., § 14, odst. 1) za 808800,- 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 - 709 ]
Náchodská čp. 356
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit 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, p
za nabízenou cenu 1311000,- Kč, při slevě dle Zásad pro
prodej..., § 14, odst. 1) za 1048800,- 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 - 710 ]
Libeč čp. 71
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 71 na st. p. 96 a zděné kolny na st. p. 368/1, spolu se st. p. 961,
368/1 a p. p. 1320, v části města a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
14.4.2003, p.
, za navrhovanou cenu
920000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...,, § 14, odst. 1) za 736000,- 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)
schvaluje
*
02.01
*
zřízení věcných břemen
- na pozemek p. p. 1320 ve prospěch vlastníků nemovitostí na st. p. 261, 238, 367, 251, 371 a 124,
spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na p. p. 1320, bez práva parkování.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem vstupu a jízdy na st. p. 261, 238, 367, 251, 371 a 124, vše v části
města a k. ú. Libeč, obec Trutnov, s jednorázovou celkovou úplatou za zřízení věcného břemene ve výši
100,- Kč
- ve prospěch vlastníka vodovodní přípojky, vedené po části p. p. 1320 do domu čp. 89 na st. p. 124.
Věcné břemeno spočívá v právu trvalého uložení vodovodní přípojky na části p. p. 1320 od vodoměrné
šachty do domu čp. 89 na st. p. 124 a v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. p. 1320 za účelem konání
pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou, opravami, údržbou a případnou likvidací
vodovodní přípojky, vše v části města a k. ú. Libeč, obec Trutnov
[ 2004 - 711 ]
Prodej nemovitostí - 24. prodejní vlna
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
zařadit do 24. prodejní vlny dům čp. 51 Horská - v domě je 10 bytových jednotek.
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Uvedený dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckých
posudků zpracovaných dle vyhlášky č. 452/2003 Sb. Za dva volné, rozestavěné byty nebude provedeno
navýšení nabídkové ceny domu dle usnesení MZ 2000-258/6.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 712 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 199 Národní (budova Domu kultury) ve
2
III. NP o výměře 18.20 m (1 kancelář č. 3) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši 1375,2
Kč/m /rok za kancelář včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
[ 2004 - 713 ]
Voletinská čp. 241
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 241 Voletinská, umístěné v I. NP o
2
2
2
2
celkové výměře 48.20 m (2 místnosti 24.00 m a 23.00 m , 1 WC 1.20 m ) na dobu určitou 5 let s úvodní
2
2
cenou pro jednání ve výši 805,- Kč/m /rok za prodejnu, kancelář, 550,- Kč/m /rok za sklad, provozovnu
2
služeb a 485,- Kč/m /rok za WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
[ 2004 - 714 ]
Lípové náměstí čp. 218
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 218 Lípové náměstí, umístěný v I. NP o
2
výměře 6.86 m (1 soc. zařízení), firmě Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., na dobu určitou 5 let za
2
nájemné ve výši 485,- Kč/m /rok za sociální zařízení včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem využití jako sociální zařízení
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2004 - 715 ]
Horská čp. 238
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory Horská 238, umístěné v I. NP o celkové výměře
2
2
2
2
2
109.38 m (1 lékárna 28.29 m , 1 příjem 7.50 m , 1 sklad 30.06 m , 1 přípravna 16.17 m , 1 chodba 3.51
2
2
2
2
2
2
m , 1 vchod 3.75 m , 1 šatna 2.25 m , 1 komora 2.03 m , 2 umývárny 12.19 m a 2 WC 3.63 m ) s
2
na dobu dalších 5 let za nájemné ve výši 805,- Kč/m /rok za lékárnu a příjem,
2
2
550,- Kč/m /rok za sklad, přípravnu, chodbu a vchod a 485,- Kč/m /rok za šatnu, komoru, umývárny a 2
WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování lékárny
[ 2004 - 716 ]
Kryblická čp. - skleník na st. p. 5134
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouy na nebytové prostory Kryblická bez čp (skleník na st. p. 5134 v k. ú.
2
2
2
Trutnov), umístěné v I. NP o celkové výměře 112.00 m (56.00 m - zděná přízemní stavba, 56.00 m skleník), se Základní školou kpt. Jaroše Trutnov, na dobu dalších 5 let, za stejných nájemních podmínek,
za účelem provozování pěstitelských prací a družiny s tím, že nájemce bude po celou dobu nájemního
vztahu provádět na vlastní náklady veškeré opravy a údržbu objektu.
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[ 2004 - 717 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory Lípové náměstí 264, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
2
2
výměře 157.50 m (6 místností 29.40 m , 22.80 m , 24.50 m , 20.80 m , 17.30 m a 17.40 m , 1 chodba
2
2
2
21.30 m , 1 umývárna 2.60 m a 1 WC 1.40 m ) s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi Trutnov
na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 20000,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování knihovny
[ 2004 - 718 ]
Půdní vestavba v MPZ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výstavbě a podmínkách budoucí nájemní smlouvy na půdní prostor za účelem
2
vybudování bytu 1+3 s příslušenstvím v objektu Palackého čp. 107 o celkové výměře 130 m s p.
za nájemné ve výši 1.1 násobku nájmu. Realizace tohoto záměru bude provedena dle
Zásad č. 5/2003 města Trutnova s tím, že bude respektována příloha )zemního plánu městské
památkové zóny města Trutnova od Ing. arch. M. Benešové, kde jsou uvedeny náměty na architektonické
ztvárnění půdních vestaveb
[ 2004 - 719 ]
M. Gorkého čp. 261
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
u nebytového prostoru M. Gorkého 261 (prodejna A - levá strana) o celkové výměře 200.40 m , s
provedením stavebních úprav nezbytných k zajištění požární ochrany a bezpečnosti najatého prostoru za
účelem provozování prodejny barvy - laky ve výši 96000,- Kč na náklady nájemce, které zajistí nájemce.
Nebytové prostory - různé
[ 2004 - 720 ]
Areál rekreačního střediska DOLCE
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení opravy terasy - cukrárny restaurace dodavatelsky firmou RSU ceně 88988,- Kč.

v celkové

Pozemky - záměr města
[ 2004 - 721 ]
p. p. 1166/77 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města obecně zveřejnit prodej pozemků v k. ú. Horní Staré Město, nacházejících se mezi ul.
Májová a ul. Šeříková, k výstavbě rodinných domů, případně řadových domků, přičemž úvodní kupní
2
cena pro jednání se stanovuje ve výši 300,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
2
a) pozemky po levé straně komunikace ul. Šeříková, t.j. část p. p. 1166/77 (cca 640 m ) a část p. p.
2
1166/73 (cca 550 m )
2
b) pozemky po pravé straně ul. Šeříková, t.j. část p. p. 1166/77 (cca 440 m ), část p. p. 1166/73 (cca 360
2
2
2
m ), část p. p. 1166/51 (cca 32 m ) a p. p. 1163/26 (302 m )
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[ 2004 - 722 ]
st. p. 1097 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej pozemků v k. ú. Horní Staré Město, st. p. 1097 (239 m ), st. p. 1098
2
2
2
2
2
(196 m ), st. p. 1099 (238 m ), st. p. 1100 (195 m ), st. p. 1101 (216 m ), st. p. 1102 (234 m ), st. p. 1103
2
2
2
2
(194 m ) v ul. Pampelišková a 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
2
za nabízenou kupní cenu ve výši 70,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
[ 2004 - 723 ]
p. p. 285/7 a násl., k. ú. Volanov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním odprodeje p. p. 285/7 (700 m ), p. p. 258/8 (537 m ) a parcely vedené ve zjednodušené
evidenci, původ pozemkový katastr, p. p. 243/1 v k. ú. Volanov p.
k rozšíření jeho pozemků
2
a k zřízení protihlukového zeleného pásu za nabízenou kupní cenu ve výši 20,- Kč/m
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:24.06.2004 *
2
2
jednat s p.
o možnosti pronájmu p. p. 285/7 (700 m ), p. p. 258/8 (537 m ) a parcely
vedené ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, p. p. 243/1 v k. ú. Volanov
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 724 ]
p. p. 146/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 146/2 (cca 60 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, lokalita kapličky, p.
2
ke zřízení přístupové cesty za nabízenou kupní cenu ve výši 125,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, a že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno
práva cesty (vstupu a vjezdu) ve prospěch budoucího investora a vlastníka výstavby kanalizace za
účelem realizace a trvalého uložení kanalizačního potrubí včetně jeho provozu a oprav
[ 2004 - 725 ]
p. p. 167/3, k. ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
schválit prodej dvou částí p. p. 167/3 (2 x cca 1000 m ) v k. ú. Horní Maršov, nacházejících se v okrajové
části obce pod lesem, p.
k výstavbě dvou rodinných domů za nabídnutou kupní cenu ve
2
výši 359,- Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující
[ 2004 - 726 ]
p. p. 341/1, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
vzít na vědomí, že
odstoupili od žádosti na odprodej části p. p. 341/1 (cca 50 m ) v k.
ú. Oblanov
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
zrušit usnesení ZM 2003-23/1 ze dne 24.2.2003 v plném znění
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[ 2004 - 727 ]
p. p. 573/2 a násl., k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit podepsání souhlasného prohlášení mezi PF ČR jako právnickou osobou, která má právo
hospodaření s majetkem ČR, nabývající vlastnické právo k ideálním 4/8 pozemků vedených na LV 4901 v
k. ú. Volanov, t.j. p. p. 573/2 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci GP - p. r. 475, 482, 509, 510,
517, 518, 519, 533, 534, 535 a městem Trutnov, jehož vlastnické právo zapsané dosud v katastru
nemovitostí zaniká.
[ 2004 - 728 ]
p. p. 163/9, k. ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
schválit prodej p. p. 163/9 (85 m ) v k. ú. Horní Maršov firmě VAK Trutnov a. s. za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 780,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 729 ]
p. p. 143/10, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 143/10 (161 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k rozšíření
2
vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2004 - 730 ]
p. p. 1388 a násl., k. ú. Javorník v Krkonoších
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
2
2
schválit prodej p. p. 1388 (746 m ), 1389/2 (1080 m ) a p. p. 145/3 (70 m ) v k. ú. Javorník v Krkonoších,
nacházejících se v horní části obce, Družstvu "Moria" za kupní cenu 57000,- Kč
[ 2004 - 731 ]
p. p. 64/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
2
schválit pronájem s dohodou o budoucí koupi p. p. 64/2 (4857 m ) v k. ú. Dolní Staré Město včetně
objektu bývalých kabin na p. p. 64/2, p.
na dobu určitou do 31.12.2006 za účelem
výstavby skladů případně hal pro lehkou výrobu a ke komerčnímu využití - mimostandardní ubytování za
následujících podmínek:
- nájemné do doby vydání stavebního povolení bude ve výši 4857,- Kč/rok
2
2
- po vydání stavebního povolení bude nájemné ve výši 102,- Kč/m /rok. Z toho bude 100,- Kč/m /rok
záloha na kupní cenu, která bude v případě dodržení termínu kolaudace odečtena od kupní ceny a 2,2
Kč/m /rok bude nájemné kolaudace stavby bude provedena nejpozději do 31.12.2006
- nejpozději do 30 dnů po kolaudaci stavby bude uzavřena kupní smlouva na výše uvedenou parcelu
2
včetně bývalých kabin na této parcele za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
- v případě nedodržení termínu kolaudace propadne uhrazená záloha na kupní cenu pronajímateli a
2
nájem se obnoví na dobu 1 roku za nájemné pro období počínaje 1.1.2007 ve výši 150,- Kč/m /rok s tím,
že město po dobu tohoto roku bude vázáno dohodou o budoucí koupi
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[ 2004 - 732 ]
pozemky č. 1861, 1862, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města T:21.06.2004 *
schválit výkup pozemků v k. ú. Trutnov, nacházející se za západní hřbitovní zdí směrem k Oblanovu,
2
2
vedených ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl č. 1861 (7690 m ) a č. 1862, díl "l" (1750 m ),
2
t.j. celkem 9440 m , které jsou ve vlastnictví
doporučuje
*
02.01 Urč:majetkovému odboru
*
jednat s vlastníkem předmětných pozemků o možnosti směny pozemků
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 733 ]
p. p. 68, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 68 (71 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Vězeňská,
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem

k

[ 2004 - 734 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1501/14 (cca 625 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, p.
, z toho cca 609
2
2
2
m k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m /rok a cca 16 m k umístění drobné stavby pro psy a k
2
chovu těchto psů za nájemné 10,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 735 ]
p. p. 273/187, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 273/187 (182 m ) v k. ú. Trutnov, ul. O. Nedbala,
k zahrádkářským
2
účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 736 ]
p. p. 236/86, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 236/86 (287 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, k zahrádkářským účelům na dobu
2
neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok p.
[ 2004 - 737 ]
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem dvou částí p. p. 1561/2 (celkem cca 600 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Polská, p.
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
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[ 2004 - 738 ]
p. p. 37/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 37/1 (cca 7452 m ) v k. ú. Volanov FK SOKOL VRAPO VOLANOV ke sportovní
činnosti na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s platností od 1.5.2004 a s tím, že jakákoliv výstavba
nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 739 ]
p. p. 317/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 317/4 (cca 2960 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, ul. Rokytnická,
za
2
účelem sečení trávy na dobu neurčitou za nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 740 ]
p. p. 1166/77, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1166/77 (cca 85 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Májová,
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů není povolena a že nová smlouva nahradí původní nájemní smlouvu č.
3747N03/54
[ 2004 - 741 ]
p. p. 29, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 29 (1612 m ) v k. ú. Starý Rokytník p.
na dobu neurčitou za účelem
2
sečení trávy za nabízené nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 742 ]
p. p. 278/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 278/3 (60 m ) v k. ú. Trutnov
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 743 ]
p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2132/4 (1280 m ) v k. ú. Trutnov, ul. J. R. z Dubé, p.
k
zajištění přístupu k pronajaté hale a k umístění plynových nádrží určených pro vytápění haly na dobu
2
neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem

12

[ 2004 - 744 ]
p. p. 2533, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p.p. 2533 (188 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Kacíř,
k zahrádkářským
2
účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 745 ]
p. p. 236/69, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 236/69 (179 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, pěti zájemcům
1. p.
2.
3.
4. p.
5. p.
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 746 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím pozemku, t.j. části p. p. 1177/13 v k. ú. Horní Staré Město, ul. Mírová, firmě STA-MONT
STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., se sídlem Mírová 661, Trutnov, k umístění jednoho reklamního
2
poutače s reklamní plochou do 2 m na dobu neurčitou za poplatek 3000,- Kč/rok
[ 2004 - 747 ]
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s poskytnutím části p. p. 132 (cca 2 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se ve veřejné zeleni na Malém
náměstí, Obchodní akademii Trutnov k umístění informační vývěsky pro studenty a veřejnost na dobu
2
neurčitou za poplatek ve výši 1500,- Kč/m /rok s tím, že uživatel pozemku bude trvale udržovat veřejnou
zeleň v okolí vývěsky a pořádek na této části pozemku
[ 2004 - 748 ]
p. p. 40, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 40 (cca 24 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
k umístění stávající
2
2
plechové garáže na dobu určitou do 31.12.2006 za nájemné 90,- Kč/m /r. 2004, 100,- Kč/m /r.2005 a
2
110,- Kč/m /r.2006
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230524 s p.
[ 2004 - 749 ]
p. p. 1912/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1912/1 (cca 332 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
k využití na
manipulační plochu a uložení inženýrských sítí, které budou vedeny k nemovitostem ve vlastnictví
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žadatele, na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů
musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
2

[ 2004 - 750 ]
p. p. 55, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 55 (cca 3000 m ) v k. ú. Dolní Staré Město za účelem zřízení dočasného
2
sportoviště pro cyklotrial, st. p. 1595 (2205 m ) včetně provozních objektů na st. p. 1595 (bufet,
2
2
restaurace, terasa a kabiny), p. p. 790/1 (3232 m ) a p. p. 790/3 (9718 m ) v k. ú. Trutnov - areál
městského koupaliště a objekt tribuny na st. p. 5573 v k. ú. Trutnov - městský stadion, TJ Lokomotivě
Trutnov na dobu určitou do 1.3.2015 za roční nájemné 150,- Kč
Pozemky - různé
[ 2004 - 751 ]
p. p. 237/52, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s udělením výjimky
jako investorům a vlastníkům stavby "Oprava
bytové jednotky a vybudování lékárny v objektu čp. 190, ul. Česká, obec Trutnov - část obce Střední
2
Předměstí", v k. ú. Trutnov, k umístění části schodu do části p. p. 237/52 (0.338 m ) a přesahu střechy
2
nad část p. p. 237/52 (1.4 m ) - v současnosti chodník v ul. Česká, bezúplatně, pro vydání kolaudačního
rozhodnutí
[ 2004 - 752 ]
p. p. 2840 a násl., k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch vlastníků p. p. 2840, st. p. 244 a domu čp. 201
v k. ú. Starý Rokytník, kterými jsou v současnosti
jako oprávnění.
Pro právo oprávněných ke vstupu a vjezdu na části p. p. 2849/1 v k. ú. Starý Rokytník za účelem
realizace a trvalého uložení staveb dvou přípojek:
1. vodovodní přípojka DPč. 65 v rámci investiční akce města "Vodovod Starý Rokytník"
2. elektro-přípojka kabelu NN.
Dále pro právo oprávněných ke vstupu a vjezdu na části výše uvedené parcely za účelem konání
pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace
staveb obou přípojek. Šíře práva vstupu a vjezdu bude max. do 2 m od osy vedení přípojek na obě
strany. Rozsah i trasa věcného břemene budou zobrazeny a vyčísleny v geometrickém plánu. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2004 - 753 ]
p. p. 144 a násl., k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch vlastníků nemovitostí, kteří budou investory a
vlastníky vodovodních přípojek v k. ú. Starý Rokytník v návaznosti na investiční akci města Trutnov
"Vodovod Starý Rokytník", jako oprávněným pro jejich právo vstupu a vjezdu na části níže uvedených
pozemků za účelem realizace a trvalého uložení stavby vodovodních přípojek,, dále pak v právu vstupu a
vjezdu na dotčené pozemky za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu,
kontroly, oprav, údržby a případné likvidace těchto vodovodních přípojek. Šíře práva vstupu a vjezdu
bude max. do 2 m na obě strany od krajní líce vodovodního potrubí. Rozsah a trasa věcného břemene
budou zobrazeny a vyčísleny v geometrickém plánu. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávnění.
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1. vlastníkům p. p.
a domu čp.
) pro přípojku Č.DP 73 na
parcele vedené ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl č. 390/2, která bude po dotčeném
pozemku vedena v délce cca 33 m
2. vlastníkům st. p.
) pro přípojku Č.DP 74 na parcele vedené ve
zjednodušené evidenci, původ grafický příděl č. 390/2, která bude po dotčeném pozemku vedena v délce
cca 26 m
3. vlastníkům p. p.
) pro přípojku Č.DP 75 na p. p.
2620/2 a parcelách vedených ve zjednodušené evidenci, st. p. 269 a st. p. 227, původ pozemkový
katastr, která bude po dotčených pozemcích vedena v délce cca 17 m
[ 2004 - 754 ]
p. p. 868/3 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka plynovodního potrubí (oprávněný),
kterým je v současnosti firma Východočeská plynárenská, a. s. Hradec Králové jako investor stavby
"Oprava NTL plynovodu a rekonstrukce přípojek Trutnov – ulice Kryblická", pro právo oprávněného je
vstupu a vjezdu na části p. p. 868/3 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový
katastr, č. 1496/1, díl 7 a č. 1496/1, díl 1 v k. ú. Trutnov za účelem realizace a trvalého uložení předmětné
stavby. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části výše uvedených parcel za účelem
konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné
likvidace výše uvedené stavby v rozsahu, který stanoví geometrický plán, přičemž šíře práva vstupu bude
max. 1 m na obě strany od půdorysu. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2004 - 755 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou velikostí bytů Lípové náměstí 264, byt
se rozšíří o
2
2
místnost o velikosti 27.14 m a byt
se zmenší o plochu 27.14 m za podmínky, že
nájemci těchto bytů zajistí stavební povolení a veškeré stavební práce provedou na vlastní náklady
[ 2004 - 756 ]
Dlouhá čp. 646
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou nájemce bytu v čp. 646 Dlouhá z původního nájemce

na nového nájemce

[ 2004 - 757 ]
Na Dvorkách 244 rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 č. 1 o vel. 1+0 na dobu určitou do 31.12.2004
za podmínky vrácení bytu o vel. 1+1 III. kat., na adrese Barvířská
24 a uzavření dohody o splácení dluhu na bytě Moravská 62 měsíční částkou ve výši 1212,- Kč, uhrazení
dluhu na nájmu na bytě Barvířská 24 za 04 a 05/2004 do 31.8.2004 a hrazení dluhu vedeného u
měsíční částkou ve výši 500,- Kč.
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[ 2004 - 758 ]
Na Dvorkách 244 rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 č. 4 o vel. 1+0 na dobu určitou do 31.12.2004 pro
za podmínky vrácení bytu o vel. 1+2 II. kat. na adrese Barvířská 24 a
sepsání dohody o splácení dluhu na bytě Barvířská 24 měsíční částkou ve výši 1080,- Kč a hrazení dluhu
vedeného u
měsíční částkou ve výši 500,- Kč.
[ 2004 - 759 ]
Odpis nedobytných pohledávek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelných dluhů na bytech Horská 51 ve výši 12085,- Kč u p.
ve výši 10557,- Kč u p.
ve výši 2791,- Kč u p
ve výši 9805,- Kč
[ 2004 - 760 ]
Na Dvorkách 244 rada města
trvá
*
01.01
*
na splnění usnesení rady města 2004-616/9 ze dne 10.5.2004 ve věci podání žaloby na vyklizení
holobytu č. 5 Na Dvorkách 244
[ 2004 - 761 ]
- náhradní byt
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2003-355/7 ze dne 31.3.2003 ve věci přidělení náhradního bytu pro
o vel. 1+2 I. kat.
souhlasí
*
02.01
*
s přidělením náhradního bytu na adrese Krakonošovo nám. 23 o vel. 1+3 I. kat.
za podmínky vrácení bytu Barvířská 24 o vel. 1+2 I. kat.
[ 2004 - 762 ]
Odpis nedobytné pohledávky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
odepsat nevymahatelný dluh na bytě Na Dvorkách 244 ve výši 24879,- Kč u p.
Finanční záležitosti
[ 2004 - 763 ]
Rozpočet města pro rok 2004
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2004 v odvětvovém třídění
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[ 2004 - 764 ]
Krematorium a. s. Jaroměř
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.06.2004 *
schválit přeměnu akcií (ISIN č. 770980000853) Krematoria a. s. se sídlem Do Končin 217, Jaroměř z
formy zaknihované na listinou
[ 2004 - 765 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky žadatelům dle návrhu tělovýchovné a kulturní komise
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč p.
na vydání katalogu
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro TJ LOKO - oddíl boxu na částečné krytí nákladů spojených s
účastí
na MS v boxu v Jižní Koreji
[ 2004 - 766 ]
Přijetí dotace pro ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím finanční podpory ve výši 20000,- Kč z drobného programu Královéhradeckého kraje pro
sekundárního příjemce Základní školu Trutnov, Komenského 399, na zajištění projektu"Česko-německá
výměna dětí"
[ 2004 - 767 ]
ZUŠ - úhrada nákladů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ceník školného v Základní umělecké škole Trutnov na školní rok 2004/2005 dle předloženého návrhu
Různé
[ 2004 - 768 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu Stříbrnictví, zastoupené p.
do
III. kategorie
*
01.02
*
se zařazením objektu restaurace U Kučerů, zastoupená
do III. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace
na pult centralizované ochrany
schvaluje
*
02.01
*
ceník za poskytované služby za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany s platností od 1.5.2004 + seznam objektů napojených na PCO
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[ 2004 - 769 ]
VŘ "Zajištění územního rozhodnutí na městské divadlo"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Zajištění územního rozhodnutí na městské divadlo"
*
01.02
*
firmu AG Studio a. s. zhotovitelem akce "Zajištění územního rozhodnutí na městské divadlo Trutnov"
*
01.03
*
další pořadí účastníků výběrového řízení
2. místo
3. Archon, architektonicko-projekční a inženýrský ateliér, spol. s r. o. +
4. ATIP a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2004 - 770 ]
Obnova interiéru hrobek Porak a Faltys na hřbitově
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nabídku firmy Průmstav Trutnov na obnovu interiéru hrobek Porak a Faltys na hřbitově v Trutnově
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Průmstav Trutnov s. r. o.
[ 2004 - 771 ]
Obnova interiéru kaple Pany Marie v Poříčí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nabídku firmy KV + ZL Žacléř na obnovu interiéru kaple Panny Marie v Poříčí
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou KV + ZL, stavební spol. s r. o., Žacléř
[ 2004 - 772 ]
VŘ "Oprava nadstřešní části světlíku na budově ZUŠ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava nadstřešní části světlíku na budově ZUŠ, Krakonošovo
náměstí čp. 73"
*
01.02
*
firmu KV + ZL, stavební spol. s r. o. Žacléř vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou KV + ZL, stavební spol. s r. o. Žacléř
[ 2004 - 773 ]
VŘ "Oprava hlavního schodiště v městském parku"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava hlavního schodiště v městském parku v Trutnově"
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*
01.02
firmu
stavby

*
stavební firma Dvůr Králové n. L. vítězem výběrového řízení na zhotovitele uvedené

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou

- stavební firma Dvůr Králové n. L.

[ 2004 - 774 ]
VŘ "Oprava vstupní části budovy Národního domu"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava vstupní části budovy Národního domu čp. 199 v Trutnově"
*
01.02
*
firmu MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L. vítězem výběrového řízení na zhotovitele uvedené stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo vítěznou firmou MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.
[ 2004 - 775 ]
Půjčky ze SFRB - smlouvy o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvy o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.06.2004 *
zajistit uzavření smluv o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení
[ 2004 - 776 ]
Mimořádné odměny ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelům základních škol, MŠ, ZUŠ a DDM dle předloženého návrhu
[ 2004 - 777 ]
DPS-žádosti o přidělení bytu,sestavování pořadníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
postup pro přijímání žádostí o přidělení bytu v DPS a sestavování pořadníku žadatelů dle předloženého
návrhu
[ 2004 - 778 ]
Zásady č. 1/2004
rada města
vydává
*
01.01
*
Zásady č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor
na dobu nepřesahující 29 dnů v navrženém znění
ruší
*
02.01
*
organizační opatření č. 8/2002 - postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených
nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů
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[ 2004 - 779 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
umístit předzahrádku před barem "Depresso", Revoluční ul. 152. Předzahrádka o
velikosti 8x2.5 m bude umístěna mimo cyklo a pěší zónu a to v období od 15.6.2004 do 25.9.2004
*
01.02
*
společnosti Euro Efekt s. r. o. umístit předzahrádku před restaurací "U Kostela" v Kostelní ul. a to v
období od 1.6.2004 do 30.9.2004
ukládá
*
02.01 Urč:pí Všetečková
informovat žadatele o rozhodnutí rady města

T:17.06.2004 *

[ 2004 - 780 ]
ZŠ Komenského - nákup automobilu
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
Základní škole Komenského 399 Trutnov nákup osobního automobilu Renault Kangoo
[ 2004 - 781 ]
Velká cena VM Incom – kritérium města Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
patronát města nad akcí
*
01.02
*
bezplatné zapůjčení Krakonošova náměstí dne 17.8.2004 na akci
*
01.03
*
bezplatné použití městského znaku na propagačních materiálech k uvedené akci pro pořadatele PSK
Hradec Králové
[ 2004 - 782 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na čtvrtek 17. června 2004 od 15.00 hod v zasedací místnosti č.
301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

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

