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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 1202 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako p. p.
- ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 567 m² a pozemku
označeného jako p. p.
- ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 830 m², jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace a chodník, s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení, a dále
inženýrských sítí – dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků, vše v k. ú.
Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 542 790,- Kč od p.
, U Sokolovny
Volanov, Trutnov.
Platba proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena
do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 271 395,- Kč bude uhrazena do 30.06.2016. Veškeré náklady
na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu
města na roky 2015 a 2016.
[ 2014 - 1203 ]
p. p. 2507/11 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit výkup nemovitých věcí:
- pozemku označeného jako p. p. 2507/11 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m² a pozemku
označeného jako p. p. 1837/44 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 449 m², jejichž součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení,
- inženýrských sítí - dešťové kanalizace, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 321 861,- Kč.
- pozemku označeného jako p. p. 2507/1 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 785 m², pozemku
označeného jako p. p. 2507/12 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 53 m² a nově vzniklého pozemku,
označeného jako p. p. 1837/43 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 315 m²,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, za celkovou kupní cenu 1 153,- Kč
od společnosti BOWLING - CENTRUM s. r. o., IČ 259 17 943, Náchodská 530, Trutnov 3 - Poříčí.
Platba celkové ceny, t.j. 323 014,- Kč, proběhne ve dvou ročních splátkách. První splátka ve výši
161 507,- Kč bude uhrazena do 30.06.2015. Druhá splátka ve výši 161 507,- Kč bude uhrazena
do 30.06.2016. Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit vyčlenění finančních prostředků na odkoupení nemovitých věcí zařazením položek do rozpočtu
města na roky 2015 a 2016.
[ 2014 - 1204 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
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.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 1205 ]
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 32 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 8,55 m² (1 prodejna) s pí
, IČ 68252838, na dobu určitou
do 09.11.2019 za účelem zřízení prodejny s použitým textilem. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 1206 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2468/1 (celkem cca 125 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Křižíkova 552, Trutnov, z toho část o výměře cca 55 m² za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² jako
okapové chodníčky a část o výměře cca 70 m² za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² jako zázemí u domu
za podmínky odsouhlasení kupní ceny žadatelem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2014 - 1207 ]
p. p. 39/2, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 39/2 (cca 60 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši
250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

a

[ 2014 - 1208 ]
p. p. 114/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 114/5 (180 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 k parkování vozidel zahrádkářů za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/rok s tím, že si na vlastní náklady pronajatou plochu upraví a zpevní štěrkem.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 1209 ]
p. p. 37, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
souhlasit s prodejem části p. p. 37 (cca 215 m²) v k. ú. Babí manž.
a
.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2014 - 1210 ]
p. p. 199/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
souhlasit se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova, spočívajícího
v právu vedení, provozování a udržování kanalizačního řadu na p. p. 199/2 (nově p. p. 199/5) v k. ú. Bojiště
u Trutnova, při převodu této parcely
a
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 1211 ]
st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 92 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
(DENNÍ BAR
U TŘÍ KORUNEK) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2015
do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1212 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
(Občerstvení
BROOKLYN) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2015 do 31.12.2015,
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1213 ]
st. p. 27, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 27 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
(TIP MÓDA)
k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 01.01.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1214 ]
p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2074/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského, p.
(hotel Alfa)
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 22.12.2014 do 30.11.2015 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2074/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 01.12.2014 do 21.12.2014, ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1215 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DAMPING, spol. s r. o.,
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 06.01.2015 do 22.12.2015, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 01.07.2014 do 05.01.2015, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1216 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 1217 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (4 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, společnosti mekkagroup s. r. o.
k umístění dvou reklamních bannerů na zábradlí (po jednom z každé strany) u čp. 11, na dobu určitou,
a to od 01.01.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši 1 500,- Kč/m²pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2014 - 1218 ]
p. p. 152/15, k. ú. Poříčí u Trutnova
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. 152/15 v k. ú. Poříčí u Trutnova
v celkovém rozsahu 2,16 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1219 ]
p. p. 840, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
a
, spočívajícího
v právu uložení a provozování výpustě vegetační čistírny odpadních vod na části p. p. 840 v k. ú. Babí,
v celkovém rozsahu cca 12 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2014 - 1220 ]
p.p. 1198/13, p.p. 1383/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
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. 1198/13 a p. p. 1383/2 v k. ú. Poříčí
u Trutnova, v celkovém rozsahu cca 52 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1221 ]
p. p. 236/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch pí
, spočívajícího v právu uložení a
provozování plynovodní přípojky na části p. p. 236/6 v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu cca 26 m².
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
[ 2014 - 1222 ]
p. p. 1166 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 1166 (cca 17 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova
s p.
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem připojení účelové komunikace na p. p. 1177/1 v k. ú. Bojiště
u Trutnova ke komunikaci Ke Starosti
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku, který tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.10.2016.
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[ 2014 - 1223 ]
p. p. 1662 a další, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-938/17 ze dne 22.09.2014
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch spolku 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.
Majetek města - různé
[ 2014 - 1224 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
písemnou výpověď o ukončení mandátní smlouvy č. 42/02/TU o monitorování objektu EZS, znějící
na MECO INDRUSTRIES s. r. o., zastoupeným
,
, Rybova
Trutnov
k 31.12.2014
*
01.02
*
písemnou výpověď o ukončení mandátní smlouvy č. 107/04/TU o monitorování objektu EZS, znějící
na Stavební bytové družstvo Trutnov, zastoupené
předsedou představenstva,
Bulharská 60, Trutnov, k 31.12.2014
[ 2014 - 1225 ]
Lesy a parky - ceník - pohřebnictví
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Ceník - pohřebnictví dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2015
[ 2014 - 1226 ]
Lesy a parky - provozní řády
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu provozního řádu "Smuteční a obřadní síně" a "Administrativní správní budovy" dle předloženého
návrhu
[ 2014 - 1227 ]
Změna Řádu veřejných pohřebišť města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu Řádu veřejných pohřebišť města Trutnova dle předloženého návrhu
Finanční záležitosti
[ 2014 - 1228 ]
Platy ředitelů příspěvkových organizací
rada města
určuje
*
01.01
*
plat ředitelům příspěvkových organizací
dle předloženého návrhu
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Různé
[ 2014 - 1229 ]
Nařízení města Trutnova č. 2/2014
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 2/2014, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k státní silničního motorového vozidla
v navrženém znění
*
01.02
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v navrženém znění
[ 2014 - 1230 ]
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu č. 14166283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí
[ 2014 - 1231 ]
Oprava podloubí v MPZ
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
schválit žádost vlastníků domů čp. 71 a čp. 70 - INTERFA, spol. s r. o., o prodloužení
termínu realizace a poskytnutí příspěvku z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí v Městské
památkové zóně Trutnov do roku 2015 z důvodu nedostatku volné kapacity realizační firmy.
[ 2014 - 1232 ]
Šatny FK Bohuslavice - dodatek smlouvy
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 na akci „Šatny FK Bohuslavice" s termínem dokončení stavby
do 31.05.2015
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.01.2015 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 se společností PRADAST, spol. s r. o.
[ 2014 - 1233 ]
ul. Skřivánčí - dohoda s ČEZ Distribuce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Dohody o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství při výstavbě přeložky KNN
a KVN v ul. Skřivánčí
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit uzavření dohody s firmou ČEZ Distribuce a. s.
[ 2014 - 1234 ]
Půjčky ze SFRB - zánik zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 02.03.2012 na nemovitostech Společenství vlastníků domu čp. 485486 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 405 000,- Kč z důvodu
uhrazení dluhu
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*
01.02
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 15.12.2008 na nemovitostech p.
a pí
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 202 500,- Kč
z důvodu uhrazení dluhu
*
01.03
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 05.09.2007 na nemovitostech
pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 525 000,- Kč z důvodu uhrazení dluhu
*
01.04
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 20.10.2008 na nemovitostech pí
pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 145 500,- Kč z důvodu uhrazení dluhu
*
01.05
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 14.08.2008 na nemovitostech Společenství vlastníků jednotek
pro dům čp. 268 - 270, M. Gorkého, Trutnov pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje
bydlení do výše 1 650 000,- Kč důvodu uhrazení dluhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech Společenství vlastníků domu čp. 485-486
v Trutnově
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.
a pí
*
02.03 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
*
02.04 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech pí
*
02.05 Urč:Ing. Franc
T:12.01.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech Společenství vlastníků jednotek pro dům
čp. 268 - 270, M. Gorkého,m Trutnov
[ 2014 - 1235 ]
Galerie draka - příspěvek na provoz v roce 2015
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a o provozu Galerie draka mezi městem Trutnovem
a občanským sdružením Trutnov - město draka v předloženém znění
[ 2014 - 1236 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
s použitím znaku města p.
práce.

*
, Za Prachárnou

Jihlava, do obrazové přílohy bakalářské

[ 2014 - 1237 ]
VŘ "Pronájem osobního vozidla pro MP" YETI 2,0 TDI
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uchazeče Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, vítězem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
"Pronájem osobního vozidla pro MP Trutnov včetně full service" krátkodobý pronájem
ukládá
*
02.01 Urč:řediteli Městské policie Trutnov
T:12.01.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, tedy dojednání konečné podoby textu smlouvy a podepsání
oběma stranami
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[ 2014 - 1238 ]
VŘ "Pronájem vozidla pro MP" Škoda Octavia Combi
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uchazeče Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, vítězem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
"Pronájem osobního vozidla pro MP Trutnov včetně full service" krátkodobý pronájem
ukládá
*
02.01 Urč:řediteli Městské policie Trutnov
T:12.01.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, tedy dojednání konečné podoby textu smlouvy a podepsání
oběma stranami
[ 2014 - 1239 ]
Personální záležitosti MP
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení výkonu funkce ředitele Městské policie Trutnov Mgr. Karlem Povrem k 31.12.2014
souhlasí
*
02.01
*
s výkonem činnosti ředitele Městské policie Trutnov ze strany dosavadního zástupce ředitele Městské policie
Trutnov Mgr. Radka Svobody do doby pověření nového ředitele Městské policie Trutnov plněním některých
úkolů při řízení městské policie
pověřuje
*
03.01
*
do doby pověření nového ředitele Městské policie Trutnov plněním některých úkolů při řízení městské policie
Mgr. Radka Svobodu výkonem činnosti v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších
zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) zákona o obecní policii, vyjma uzavírání pracovních smluv a
ukončování pracovních poměrů a platových otázek.
[ 2014 - 1240 ]
ZŠ Komenského 399 - finanční dar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 133 000,- Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399,
a to od Nadačního fondu Ámos, se sídlem Komenského 399, Trutnov, IČO 49290126, k zajištění realizace
investiční akce, t.j. 2. fáze úpravy hřiště robinzonádního typu v areálu školy, dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1241 ]
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v souladu s obecným rámcem pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací města
Trutnova, t.j. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy a 1 střediska volného času,
jejich výši dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1242 ]
ZŠ Komenského 399 - žádost o dotaci
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti o dotaci v rámci podprogramu MF 298213 "Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst", a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
stávajících prostor části budovy Základní školy, Trutnov, Komenského 399, resp. přestavbou sportovně
relaxačního centra Ámos na 5 oddělení školní družiny v roce 2015
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[ 2014 - 1243 ]
Přijetí věcného daru - krmivo pro psy v útulku
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím věcného daru - 718 kg krmiva pro psy v útulku od společnosti Mars Czech s. r. o., Michelská
1552/58, Praha 4
[ 2014 - 1244 ]
Projekt "Rozšíření příměstských lesů"
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-1108/20 ze dne 03.11.2014
souhlasí
*
02.01
*
s poskytnutím informací dle žádosti Biokontakt o. s., o kopii projektu "Rozšíření příměstských lesů Trutnov část Poříčský hřbet" jednatelem společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o., a to na základě udělení souhlasu
autorem projektu
pověřuje
*
03.01
*
Ing. Diviše seznámením s tímto rozhodnutím a souhlasem jednatele společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o.
[ 2014 - 1245 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na tajemníka městského úřadu dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1246 ]
Odborný poradní sbor pro názvosloví
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci
na členství v odborném poradním sboru pro názvosloví
[ 2014 – 1247 ]
Odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
rada města
jmenuje
*
01.01
*
členem odborného poradního sboru pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
[ 2014 - 1248 ]
Komise rady města
rada města
odvolává
*
01.01
z funkce tajemnice sociální komise pí

*

na základě její žádosti

jmenuje
*
02.01
*
tajemnicí sociální komise Mgr. Lenku Trnkovou
*
02.02
*
členy komisí :
Školská komise
Mgr. Jana Hornycha, p. Jiřího Šedivce, Mgr. Petra Skokana, Mgr. Zuzanu Horákovou Radovou, Mgr. Jitku
Libřickou, Mgr. Němečkovou, Mgr. Petra Sobotku, Mgr. Zdeňka Švarce, Mgr. Petra Horčičku, Mgr. Jiřího
Patáka

11

Komise pro výstavbu a rozvoj města
Ing. Daniel Jakwerta, p. Milana Kouta, Ing. arch. Pavla Tomka, Ing. arch. Vladimíra Smilnického, Ing. Petra
Přívratského, p.Jana Veissera, Ing. arch. Martina Vokatého, Ing. Hanu Horynovou, Ing. arch. Michala Rosu,
Ing. Hanu Nýdrlovou, Ing. Marcelu Čížkovou, p. Jaroslava Vodseďálka, Ing. Jana Chaloupského
Kulturní komise
p. Tomáše Horáka, pí Terezu Bučilovou, pí Zdeňku Prouzovou. p. Milana Lhotáka, MUDr. Kateřinu
Hejnicovou, Ing. arch. Michala Rosu, BcA. Libora Kasíka, p. Josefu Fujeru, p. Lukáše Vysoudila
Komise pro integrované obce
Ing. Zdeňka Horského, p. Stanislava Friedricha, Ing. Petra Přívratského, p. Oldřicha Martince, p. Miloše
Odla, Ing. Hanu Horynovou, pí Ivetu Patzeltovou, MUDr. Jozefa Kochana, Mgr. Daniela Radu, Ing. Lumíra
Labíka, p. Michala Slezáka
Bytová komise
p. Slavomila Brádlera, pí Hanu Jůzlovou, p. Jana Romančáka, p. Michala Šubrta, Ing. Martina Veselého,
pí Jindřišku Greňovou, p. Michala Slezáka, p. Pavla Škopa
Sociální komise
pí Blanku Bubnovou, MUDr. Romana Salaje, pí Martinu Dostál-Vágnerovou, Ing. Ivo Trpkoviče, Mgr. Janu
Marešovou, pí Jindřišku Greňovou, Ing. Marcelu Čížkovou, MUDr. Silvii Šidákovou, Mgr. Moniku Bobrovou
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
p. Romana Chromého, p. Jana Romančáka, pí Hanu Jůzlovou, p. Martina Kudrnáče, Bc. Ing. Jaroslava
Andrleho PhD, p. Michala Šubrta, MUDr. Jozefa Kochana, p. Josefa Fujeru, Ing. Leoše Radu, MUDr. Jiřího
Řehůřka
Komise pro cestovní ruch
p. Martina Häckla, p. Eduarda Bednaříka, Mgr. Tomáše Hendrycha, Ing. Martina Jiránka, Ing. Hanu
Horynovou, Ing. Hanu Nýdrlovou, Ing. Helenu Hardikerovou
[ 2014 - 1249 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. ledna 2015 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

