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Kontrola plnění usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

T : 22.04.2014

[ 2014 - 1 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2014 - 2 ]
st. p. 89 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 89 o výměře 172 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 86, pozemku označeného jako p. p. 207/1 o výměře
1966 m², pozemku označeného jako p. p. 207/3 o výměře 384 m², pozemku označeného jako p. p. 924/1
o výměře 221 m², pozemku označeného jako p. p. 924/2 o výměře 224 m² v k. ú. Bojiště u Trutnova a obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 23.08.2008. Nemovité věci se nachází v části obce Bojiště.
Prodej obecným zveřejněním s upřednostněním nájemce, bez 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou
pro jednání 2 430 130,- Kč.
[ 2014 - 3 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje obsazené nebytové jednotky č. 213/4 o celkové výměře 172,30 m² (lékařská ordinace)
ve II. NP v domě čp. 213 na pozemku st. p. 993 v ul. Národní, v části města Střední Předměstí, k. ú. Trutnov,
v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 993 v k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 13.12.2013 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007,
obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
s upřednostněním nájemců, s úvodní cenou k jednání 12 500 00,- Kč.
[ 2014 - 4 ]
Polská čp. 367
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.01.2012. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. Prodej novým obecným
zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 10 800 000,- Kč. Přilehlé
pozemky p. p. 701/12 a p. p. 701/1, k. ú. Trutnov, budou prodány samostatně, dodatečně.
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[ 2014 - 5 ]
Na Nivách čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 536 o výměře 649 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 57 a pozemku označeného jako p. p. 251/1 o výměře 680 m², v k. ú.
a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.01.2012. Nemovité věci se nachází v části obce
Střední Předměstí, v ulici Na Nivách. Prodej novým obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání
4 250 000,- Kč.
[ 2014 - 6 ]
Lípové náměstí čp. 236
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 244/1 o výměře 152 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba - budova fary č.p. 236 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku - aktualizace ze dne 14.02.2011. Nemovitá věc se nachází v části obce Poříčí, Lípové
náměstí. Prodej novým obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez upřednostnění nájemců,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za nabídkovou cenu 1 731 660,- Kč.
[ 2014 - 7 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje volné nebytové jednotky č. 213/2 o celkové výměře 151.10 m² v I. NP v domě čp. 213 na st.
p. 993, v ulici Národní, v části města Střední Předměstí, v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 993 v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 13.12.2013 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007, obecným zveřejněním,
mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši
955 910,- Kč.
[ 2014 - 8 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí: obsazené nebytové jednotky č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² čp. 220
ul. Horská, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220
ul. Horská a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2012, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání 248 000,- Kč
Nemovitosti - prodej
[ 2014 - 9 ]
Horská čp. 238
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej obsazené nebytové jednotky č. 238/20 (lékařská ordinace) o celkové výměře 98.97 m² v I. NP domu
čp. 238 na pozemku st. p. 278, v ulici Horská, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 278, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.06.2013 a Prohlášení vlastníka ze dne 11.01.2008, do vlastnictví nájemce MUDr. Blanka
Králíčková, s. r. o., IČ 28848411, Janáčkova 226, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 850 000,- Kč.
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Pozemky - prodej
[ 2014 -10 ]
p. p. 1562, k.ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1562 (cca 24 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí Jarmile Neubauerové k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2014 - 11 ]
p. p. 1928/5, p. p. 2334/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1928/5 a části p. p. 2334/2 (cca 13 m²) v k. ú. Trutnov pí Evě Davidové a p. Petru
Gondekovi do podílového spoluvlastnictví každému jednu polovinu k rozšíření vlastních pozemků za kupní
cenu 300,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující.
[ 2014 - 12 ]
st. p. 1808, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části st. p. 1808 (cca 500 m²) v k. ú. Trutnov k vybudování zázemí u domu za 300,- Kč/m²
pí Janě Novotné, pí Miloslavě Malečkové, pí Jaroslavě Žukovské, pí Jiřině Peterkové, pí Lence Semerákové,
p. Jiřímu Schwertnerovi, p. Josefu Hubkovi, p. Václavu Tučkovi, p. Miroslavu Kohoutovi, manž. Matěji a
Zuzaně Šimkovým, manž. Petru a Ditě Vítovým, manž. Petru a Marcele Orjabincovým, manž. Petru a
Michaele Svítkovým, manž. Antonínu a Kateřině Třískovým, manž. Mojmíru a Mileně Gutwirhtovým, manž.
Vladimíru a Miladě Kánoczovým, manž. Michalu a Alexandře Kašíkovým, manž. Václavu a Simoně
Hátlovým, manž. Karlu a Miladě Kuchynkovým . Veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 13 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 933/5 (cca 130 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek Pomněnková 434 - 436, Trutnov 4, z toho cca 64 m² jako přístupové chodníky za 300,- Kč/m² a cca 60 m²
na okapový chodníček za 1,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých
věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 14 ]
st. p. 2792/1, st. p. 2792/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 2792/1 (523 m²) a st. p. 2792/2 (3 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m² jednotlivým
vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 551, Trutnov, tak, jak mají podíly
na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovité věci.
Pozemky - různé
[ 2014 - 15 ]
p. p. 50/2, p. p. 321, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části p. p. 50/2 (cca 53 m²) a části p. p. 321 (cca 4 m²) v k. ú. Oblanov, tj. částí pozemku
pod tělesem komunikace, od manželů Petra a Františky Jezdinských za kupní cenu 50,- Kč/m². Předmětem
převodu nebude mostek na pozemek prodávajících. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
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z nabytí nemovitých věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 16 ]
p. p. 2309/1, p. p. 1528/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2309/1 a části p. p. 1528/1 v k. ú. Trutnov, celkem cca 100 m², k rozšíření vlastních
pozemků manželům Ladě a Ing. Martinu Motyčkovým.
[ 2014 - 17 ]
p. p. 249/3, p. p. 187/1, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části p. p. 249/3 a části p. p. 187/1 (celkem cca 95 m²) v k. ú. Voletiny v majetku pí Lenky
Semerádové Menyjarové za část p. p. 249/2 (cca 95 m²) v k. ú. Voletiny v majetku města Trutnova s tím,
že směna bude realizována bez doplatku. Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou
z jedné poloviny.
[ 2014 - 18 ]
p. p. 102/1, p. p. 102/3, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem jedné poloviny podílu města na p. p. 102/1 o výměře 1956 m² a podílu ve výši jedné poloviny
na p. p. 102/3 o výměře 712 m² v k. ú. Volanov manž. Martinu a Ivetě Drábkovým z důvodu uplatnění
předkupního práva dalších spoluvlastníků pozemku.
[ 2014 - 19 ]
st. p. 1608, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1608 o výměře 19 m² v k. ú. Horní Staré Město manželům Vlastimilu a Simoně
Muličákovým.
[ 2014 - 20 ]
st. p. 3533, st. p. 3534/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem podílu 407/11064 na st. p. 3533 a st. p. 3534/1 v k. ú. Trutnov p. Petru Pickovi bez další úhrady,
tedy s přihlédnutím k úhradě jiným subjektem. Náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí, uhradí p. Picek.
[ 2014 - 21 ]
p. p. 1267, p. p. 1265, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 1267 (2798 m²) a části p. p. 1265 (cca 1600 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova od pí Ivy Blažkové
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 22 ]
p. p. 1193/1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1193/1 (cca 216 m²), p. p. 1252 (cca 47 m²), p. p. 1291 (cca 121 m² + cca 213 m²)
v k. ú. Zlatá Olešnice. Z toho nově zaměřená p. p. 1193/24 (cca 216 m²) p. Petru Müllerovi, nově zaměřená
p. p. 1291/5 (cca 213 m²) p. Zdeňku Kalvodovi a nově zaměřená p. p. 1291/6 (cca 121 m²) a p. p. 1252/4
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(cca 47 m²) do podílového spoluvlastnictví p. Petra Müllera a p. Zdeňka Kalvody za účelem rekonstrukce
objektu těžkého opevnění.
[ 2014 - 23 ]
st. p. 709, st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 709 (210 m²) a st. p. 710 (211 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Rozmarýnová 446, 447 Trutnov tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m²,
neboť prodej podmiňuje současným odprodejem okapových chodníčků a přístupových chodníků ke vchodům
do domu.
[ 2014 - 24 ]
p. p. 310/39 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 310/39, p. p.
310/40 a p. p. 310/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace
s vlastníkem pozemku se společností A T R I U M Vrchlabí s. r. o. v celkovém rozsahu 479 m². Veškeré
náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 25 ]
p. p. 239/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 239/1, st. p.
34 a p. p. 146/4 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování stavby kanalizace
s vlastníkem pozemku manž. Miroslavem a Hanou Janouškovými v celkovém rozsahu 308 m². Veškeré
náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 26 ]
p. p. 172/11 a st. p. 103, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 172/11 a st. p.
103 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování stavby kanalizace, s vlastníkem
pozemku p. Ladislavem Ábelem, v celkovém rozsahu 109 m². Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 27 ]
p. p. 230/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 230/2 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku manž.
Vladimírem a Hanou Sedláčkovými v celkovém rozsahu 9 m². Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 28 ]
p. p. 231/12, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 231/12 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku panem Jiřím
a panem Martinem Semerádovými v celkovém rozsahu 71 m². Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 29 ]
p. p. 231/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 231/1, p. p.
213/4, p. p. 915/1 a p. p. 915/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování
kanalizace, s vlastníky pozemku panem Janem a panem Jiřím Semerádovými v celkovém rozsahu 805 m².
Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 30 ]
p. p. 361/5, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 361/5 v k.ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku manž.
Jaroslavem a Martou Součkovými v celkovém rozsahu 110 m². Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 31 ]
p. p. 153/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 153/1 v k.ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku manž. Janem
a Alicí Junkovými v celkovém rozsahu 15 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské
sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 32 ]
p. p. 212/20, p. p. 214/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 212/20 a p. p.
214/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku
p. Jaroslavem Brunátem v celkovém rozsahu 268 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti
inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 33 ]
p. p. 199/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 199/1 v k.ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku p. Lubošem
Stránským v celkovém rozsahu 96 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě
uhradí oprávněný.
[ 2014 - 34 ]
p. p. 217/5, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 217/5 v k.ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku p. Ladislavem
Muchou v celkovém rozsahu 43 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí
oprávněný.
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[ 2014 - 35 ]
p. p. 248, p. p. 233/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 248 a p. p.
233/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku
Ing. Jiřím Ondrou, Ing. Petrem Ondrou a pí Slávkou Ondrovou v celkovém rozsahu 43 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 36 ]
p. p. 231/17, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 231/17 v k.ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku p. Štěpánem
Benkem v celkovém rozsahu 80 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí
oprávněný.
[ 2014 - 37 ]
p. p. 143/12, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 143/12 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku manž. Janem
a Alicí Junkovými v celkovém rozsahu 19 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské
sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 38 ]
p. p. 27, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 27 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku pí Martinou
Vetterlovou v celkovém rozsahu 51 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě
uhradí oprávněný.
[ 2014 - 39 ]
p. p. 220/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 220/1 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníky pozemku Bc. Milanem
Hejzlarem, manž. Stanislavem a Zdeňkou Nedomlelovými, pí Jaroslavou Siberovou a manž. Miroslavem a
Simonou Vaňkovými v celkovém rozsahu 7 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské
sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 40 ]
p. p. 230/5, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 230/5 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku
Bc. Naděždou Koťátkovou v celkovém rozsahu 96 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti
inženýrské sítě uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 41 ]
p. p. 212/5, p. p. 211/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 212/5 a p. p.
211/1 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku
p. Jiřím Špurem v celkovém rozsahu 136 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské
sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 42 ]
p. p. 198/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Trutnova na části p. p. 198/1 v k. ú.
Bojiště u Trutnova, spočívající v právu uložení a provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku Ing. Ivanem
Bartoněm v celkovém rozsahu 84 m². Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě
uhradí oprávněný.
[ 2014 - 43 ]
p. p. 1557/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části p. p. 1557/2 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova za část p. p. 55
(cca 56 m²) v k. ú. Oblanov v majetku pí Zdeňky Kollertové - pozemek pod tělesem komunikace. Předmětem
převodu nebude mostek vedoucí na pozemek manželů Jezdinských. Náklady spojené s převodem budou
hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny.
Majetek města - různé
[ 2014 - 44 ]
MEBYS - smlouva o ZVS
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené
mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s. r. o., dle upraveného znění.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 45 ]
Rozpočet města na r. 2013 - RO č. 5
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 5" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 46 ]
Rozpočet města na rok 2014
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočet města Trutnova na rok 2014" dle upraveného návrhu
*
01.02
*
závazné ukazatele dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 47 ]
Finanční příspěvky - úhrada sportovišť
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 983 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 1 800 000,- Kč pro Městský fotbalový klub Trutnov, Na Lukách 466, Trutnov,
IČ 43463819, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 828 000,- Kč pro HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČ 67440921, jako
příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť.
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 80 000,- Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, Krakonošovo nám. 132,
Trutnov, IČ 64202844, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť.
[ 2014 - 48 ]
Finanční příspěvky - úhrada nájmu a energií
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 357 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na úhradu nájmu a energií v ZŠ Komenského.
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 238 000,- Kč pro BK-servis, s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČ 28800702, jako
příspěvek na úhradu nájmu a energií v ZŠ Komenského.
[ 2014 - 49 ]
Finanční příspěvky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na provoz I. ligového oddílu basketbalu mužů
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč pro BK-servis, s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČ 28800702, jako
příspěvek na provoz a činnost prvoligového basketbalového družstva žen
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč pro Trutnov - město draka, o. s., Železničářská 507, Trutnov,
IČ 26670003, jako příspěvek na akce "Trutnovský masopust", 9. ročník Dračích slavností a Sundávání draka
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Městskou dechovou hudbu KRAKONOŠKA, Mánesova 370,
Trutnov, IČ 70801380, jako příspěvek na činnost souboru dle předloženého plánu činnosti
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 210 000,- Kč pro o.s.KARO, Školní 13, Trutnov, IČ 69863938, jako příspěvek
na úhradu nákladů spojených s provozem mateřského centra KAROlínka.
[ 2014 - 50 ]
Finanční příspěvek - TJ LOKO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na částečné pokrytí neuhrazených nákladů na opravy ve sportovních
zařízeních a na úhradu závazků vzniklých v předcházejících letech (do 31.12.2013). Dotace je poskytnuta
ve smyslu § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Různé
[ 2014 - 51 ]
Spolupráce mezi okresem Jawor v PL a městem Trutnovem
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o spolupráci mezi okresem Jawor v Polské republice a městem Trutnovem v České republice
v předloženém znění
[ 2014 - 52 ]
Přehled čerpání půjčky ze SFRB v r. 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2013 dle předloženého návrhu
[ 2014 - 53 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu.
[ 2014 - 54 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2014 - 55 ]
Hospodaření SFRB za rok 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013………………… 24 006 568,- Kč
(smlouva o úvěru č. 191/396-05)
*
01.02
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013………… ……. 25 000 000,- Kč
(smlouva o úvěru č. 231/396-10)
[ 2014 - 56 ]
Program regenerace MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
aktualizovaný Program regenerace Městské památkové zóny Trutnov v předloženém znění
[ 2014 - 57 ]
Plán kontrolní činnosti KV na rok 2014
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Trutnova na rok 2014
Zapsala :Matoušová

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

