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Kontrola plnění usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych
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[ 2014 - 58 ]
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 - 59 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 5/2 o výměře 661 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 65, bytový dům a pozemku p. p. 1976, ostatní
komunikace o výměře 661 m², včetně příslušenství věci hlavní(dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše
v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.11.2013. Nemovité věci
se nachází v části obce Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodej novým obecným zveřejněním mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 2 250 000,- Kč.
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[ 2014 - 60 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 10/1 o výměře 420 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba č.p. 142, bytový dům, v k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.10.2013. Nemovité věci se nachází v části obce Horní
Staré Město, v Horské ulici. Prodej novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 400 000,- Kč.
[ 2014 - 61 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 197 o výměře 739 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 187, občanská vybavenost, vše v obci Trutnov, k. ú.
Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.11.2013. Nemovité věci se nachází v části
obce Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodej novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání
4 500 000,- Kč.
[ 2014 - 62 ]
Náchodská - bývalé zahradnictví
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 3642 o výměře
1421 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba bez č.p./č.e., jiná stavba a pozemku p. p.
722/25 o výměře 2513 m², vše v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.11.2013.
Nemovité věci se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ul. Náchodská. Prodej novým obecným
zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou
pro jednání 4 440 000,- Kč.
[ 2014 - 63 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje volné bytové jednotky 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, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.02.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad
pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 555 000,- Kč
[ 2014 - 64 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění obecného záměru prodeje nebytové jednotky č. 213/1 o celkové výměře 121,5 m² (sklady
ve sklepě a garáž o výměře 16.7 m²) v I. PP v domě čp. 213 na pozemku st. p. 993, v ulici Národní, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. 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, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, s úvodní cenou pro jednání ve výši 490 500,- Kč.
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[ 2014 - 65 ]
p. p. 416/5, k.ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru výkupu nemovitých věcí - pozemku označeného jako p. p. 416/5 - ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře 2686 m² v k. ú. Dolní Staré Město, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506
NOZ stavba komunikace, s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení a dále ve smyslu ust. § 509 NOZ
inženýrské sítě tvořené dešťovou kanalizací, vše v k. ú. Dolní Staré Město, v ulici Březová, v obci Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.03.2014, za celkovou kupní cenu 1 259 457,- Kč. Nemovité věci
, Trutnov. Platba proběhne ve třech ročních splátkách. První
jsou ve vlastnictví p.
, Buková
splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2014. Druhá splátka ve výši 419 819,- Kč bude
uhrazena do 30.09.2015. Třetí splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2016. Veškeré náklady
na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
Nemovitosti - prodej
[ 2014 - 66 ]
Bojiště čp. 86
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej věcí nemovitých - pozemku označeného jako st. p. 89 o výměře 172 m², jehož součástí je ve smyslu
ust. § 506 NOZ stavba čp. 86 ul. Pod Houskou, 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, k. ú. Bojiště u Trutnova, v části obce
Bojiště, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 23.08.2008 a 10.01.2014, do vlastnictví
manželů
a
, oba bytem Lípová
, Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 2 435 000,- Kč. Současně bude zřízena ve prospěch města Trutnova na služebném pozemku –
p. p. 207/1 služebnost inženýrské sítě v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, spočívající v právu
vedení, provozování a udržování kanalizačního vedení.
souhlasí
*
02.01
*
s odstoupením současného nájemce Klubu Shagya Arab při Střední lesnické škole Trutnov, IČ 60152761,
od nabídky na odkoupení věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 89 o výměře 172 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 86 ul. Pod Houskou, 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, k. ú. Bojiště u Trutnova a
vrácením složené kauce ve výši 50 000,- Kč. Nabídková cena činila 2 430 130,- Kč.
[ 2014 - 67 ]
Národní čp. 213/4
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 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, do vlastnictví
, trvale bytem. O. Nedbala
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu
1 250 000,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2014 - 68 ]
Zahradní chatka na st. p. 4223, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nevyužití předkupního práva pro vlastníka pozemku, na němž je zřízena stavba jiného vlastníka, daného ust.
§ 3056, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., na koupi nemovité věci - zahrádkářské chaty - jiná stavba
bez č.p./č.e. ve vlastnictví p.
, postavená na st. p. 4223 v k. ú. Trutnov. Nabízená cena činí
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170 000,- Kč.
[ 2014 - 69 ]
Zahradní chatka na st.p. 3709 v k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nevyužití předkupního práva pro vlastníka pozemků, na nichž je zřízena stavba jiného vlastníka, daného ust.
§ 3056, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., na koupi nemovité věci - zahrádkářské chaty - jiná stavba bez čp/č.e.
ve vlastnictví
, postavená na st. p. 3709 v k. ú. Trutnov s příslušenstvím zahradní chaty,
které tvoří zahradní altán a dva volně stojící skleníky, postavené na pozemku p. p. 1326/1 v k. ú. Trutnov.
Nabízená cena činí 240 000,- Kč.
[ 2014 - 70 ]
Nevyužití předkupního práva
zastupitelstvo města
schvaluje,
*
01.01
*
že město Trutnov, jako vlastník pozemků, na nichž jsou zřízeny stavby jiných vlastníků se způsobem využití:
stavby pro rodinnou rekreaci či jiné stavby, nacházejících se v lokalitách zahrádkářských osad a kolonií,
nebude využívat předkupního práva k těmto stavbám.
pověřuje
*
02.01
*
vedoucího odboru rozvoje a majetku města, aby jménem města odmítal předložené nabídky na využití
předkupního práva k těmto nemovitostem.
Pozemky - prodej
[ 2014 - 71 ]
p. p. 1721/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1721/1 (cca 29 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
400,- Kč/m² za účelem rozšíření jeho nemovitostí. Náklady spojené s převodem, mimo daně z nabytí
nemovitých věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 72 ]
st. p. 4375 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 4375 (305 m²), st. p. 4376 (286 m²) a st. p. 4377 (298 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu
250,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Michnova 801, 802, 803
Trutnov tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
nesouhlasí
*
02.01
*
s prodejem st. p. 4375 (305 m²), st. p. 4376 (286 m²) a st. p. 4377 (298 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu
70,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Michnova 801, 802, 803 Trutnov
tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
[ 2014 - 73 ]
p. p. 2633/14, p. p. 2633/15, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2633/14, p. p. 2633/15 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům Smetanova
810, 811, 812 Trutnov za kupní cenu 1,- Kč/m² jako okapový chodníček. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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[ 2014 - 74 ]
st. p. 3524 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 3524 (323 m²) a st. p. 3525/1 (222 m²) v k. ú. Trutnov jednotlivým spoluvlastníkům bytových
jednotek Společenství vlastníků jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov tak, jak mají podíly na domě,
za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 1505/60 a části p. p. 1505/62 (celkem 56 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 75 ]
st. p. 1114 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1114 (205 m²), st. p. 1115 (203 m²) a st. p. 1116 (205 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství Trutnov, Sněženková 501 - 503 tak, jak mají
podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 2068 (celkem cca 123 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství Trutnov, Sněženková
501 - 503, z toho cca 65 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 58 m² jako přístupové
chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 76 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 184/2 (celkem cca 44 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství Voletinská 470,
Trutnov, z toho cca 40 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 4 m² jako vstupní schod
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
[ 2014 - 77 ]
st. p. 987 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 987 (210 m²) a st. p. 988 (210 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek, Sportovní 481 a 482, Trutnov 3 tak, jak mají podíly
na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 184/1 (cca 45 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek, Sportovní
481 a 482, Trutnov 3, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 78 ]
st. p. 1109 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1109 (211 m²) a st. p. 1110 (212 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4 tak, jak mají podíly na domě,
za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
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*
01.02
*
s prodejem části p. p. 2072 (cca 8 m²) a části p. p. 2073 (cca 55 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství
vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4, z toho cca 43 m² jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m² a cca 20 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 79 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 184/2 (celkem 55 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek
Voletinská 469, Trutnov 3, z toho cca 40 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 15 m²
jako vstupní schod a pozemek pod přístřeškem na kontejnery za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 80 ]
p. p. 1505/5 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1505/5 (celkem 42 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 30 m² jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 12 m² jako pozemek pod přístřeškem na popelnice za kupní cenu 300,- Kč/m²
a části p. p. 1505/3 (celkem 24 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 8 m² jako pozemek pod vchodovými schody
za kupní cenu 300,- Kč/m² a cca 16 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² Společenství
vlastníků jednotek pro dům čp. 268 - 270 M. Gorkého, Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 81 ]
st. p. 1106 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1106 (210 m²), st. p. 1107 (209 m²) a st. p. 1108 (211 m²) jako pozemky pod domem
za kupní cenu 200,- Kč/m² a části p. p. 2073 (cca 60 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Pampelišková
čp. 510, 511 a 512, Trutnov 4 tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 82 ]
st. p. 1134 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1134 (215 m²) a st. p. 1135 (211 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Tovární 595 - 596, Trutnov 2 tak, jak mají podíly na domě,
za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 2102 (cca 50 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek Tovární
595 - 596, Trutnov 2, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 83 ]
st. p. 119 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1119 (211 m²) a st. p. 1120 (214 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství pro dům Sněženková 497, 498, Trutnov tak, jak mají podíly na domě
za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.

8

[ 2014 - 102 ]
p. p. 2169/9, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 2169/9 (205 m²) v k. ú. Trutnov manž.
a
z důvodu nevyřešených
majetkoprávních vztahů ke stavbě kanalizace, vedoucí přes požadovaný pozemek, za kupní cenu
250,- Kč/m².
[ 2014 - 103 ]
p. p. 2060/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2060/1 (cca 54 m²) v k. ú. Trutnov p.
nemovitostí.

za účelem rozšíření svých

Majetek města - různé
[ 2014 - 104 ]
MEBYS - dodatek č. 3 k ZVS
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávající platbě za jeho výkon, uzavřené
mezi městem Trutnovem a obchodní korporací MEBYS Trutnov s. r. o. dle předloženého znění
[ 2014 - 105 ]
Opuštěná zařízení hrobových míst
zastupitelstvo města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že se město Trutnov stalo vlastníkem opuštěných zařízení hrobových míst na veřejných pohřebištích
Trutnov, Horní Staré Město, Voletiny, Libeč, Lhota u Trutnova a Bohuslavice dle předloženého seznamu,
kromě zařízení hrobových míst č. C2ař2č1, HRIIač20, G12cř1č1 a A1ař1č5 na pohřebišti Trutnov, jejichž
vlastníci se k vlastnictví přihlásili v zákonné lhůtě, a kromě zařízení hrobových míst č. HR IVač8 a HS IVbč17
na pohřebišti Trutnov, u kterých bylo zjištěno, že hrobová zařízení nejsou opuštěná.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 106 ]
Rozpočet města na rok 2014 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 107 ]
Finanční příspěvky - kategorie SPORT
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky dle předloženého návrhu komise pro sport a využití sportovních zařízení pro rok 2014
v kategorii SPORT, které přesahují částku 50 000,- Kč.
[ 2014 - 108 ]
Finanční příspěvky - KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014, které přesahují částku 50 000,- Kč v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ
ČINNOST, dle předloženého návrhu kulturní komise rady města
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[ 2014 - 109 ]
Finanční příspěvek - Trutnov - město draka
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Trutnov - město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov,
jako příspěvek na financování akcí spolku v letošním roce
[ 2014 - 110 ]
Finanční příspěvek - TJ LOKO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 355 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční 164,
Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na zakoupení plně automatických stavěčů pro kuželnu na Polské ulici.
[ 2014 - 111 ]
Finanční příspěvek - OSTATNÍ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Magnusfilm, s. r. o., IČ 28818326, Hurdálkova 147, Náchod, jako
příspěvek na podporu natáčení seriálu Stopy života v Trutnově.
Různé
[ 2014 - 112 ]
Výroční zprávy P ČR, MP a HZS za r. 2013
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu Policie ČR za rok 2013
*
01.02
*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2013
*
01.03
*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2013
[ 2014 - 113 ]
Kulturní cena města Trutnova
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
Kulturní cenu města Trutnova panu
kvalitní celoživotní hudební tvorbu.

*

za dlouholetou pedagogickou činnost a za mimořádně

[ 2014 - 114 ]
Sportovní ceny města Trutnova
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
sportovní ceny města Trutnova za rok 2013
Nejlepší sportovec města Trutnova
- běh na lyžích - Olfin Car - Vella Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let
- cyklistika
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Štafeta žen plavkyň - složení
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Družstvo žáků Rytíři Trutnov - baseballový klub
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Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
Dvojice trenérů
a

- Rytíři Trutnov - baseballový klub

Cena za významný přínos trutnovskému sportu
[ 2014 - 115 ]
Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
*
01.02
*
v případě schválení dotace ze SFDI zařadit stavbu "Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště" do plánu a
rozpočtu na léta 2014 - 2015 a zajistit vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu města
na nákladech stavební části při výstavbě cyklistické stezky (na pokrytí zbývající části uznatelných nákladů) a
na pokrytí celých neuznatelných nákladů, aby pokryly 100 % nákladů stavební části
*
01.03
*
čestné prohlášení, že po dobu minimálně osmi let od schválení závěrečného vyhodnocení akce SFDI město
nepřevede cyklostezku, která bude spolufinancována z rozpočtu SFDI, tj. majetek nabytý z poskytnutých
finančních prostředků, do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání
třetím osobám, s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení,
nezastaví tento majetek po uvedenou dobu ani jinak nezatíží právy třetích osob, vyjma případů, kde toto
zatížení vyplývá z platné právní úpravy.
*
01.04
*
závazek, že tento majetek bude po uvedenou dobu udržitelnosti i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván
k účelu, ke kterému je určen
[ 2014 - 116 ]
MATEX HK - snížení pokuty
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se snížením smluvní pokuty uložené obchodní korporaci MATEX HK s. r. o. za prodlení s odstraněním
drobných reklamovaných vad na "Galerii draka" (v délce 39 dní) na částku 100 000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:16.05.2014 *
zajistit zaslání dopisu a faktury s výslednou výší pokuty na MATEX HK s. r. o.
[ 2014 - 117 ]
Veřejnoprávní smlouvy - inflační nárůst
zastupitelstvo města
souhlasí,
*
01.01
*
že město Trutnov nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Hostinné, Janské Lázně,
Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Chotěvice, Malá
Úpa a Suchovršice navýšovat částku za 1 hodinu činnosti strážníka MP Trutnov a částku za každý kilometr
jízdy vozidly MP Trutnov dle oficiálně vyhlášené míry inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle údajů Českého statistického
úřadu za rok 2013.
[ 2014 - 118 ]
Městská policie - veřejnoprávní smlouva
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií
Trutnov na dobu neurčitou na území města Svoboda nad Úpou dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 119 ]
Revize zakladatelských listin obch. společností
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o., spočívající v nahrazení
celého jejího stávajícího textu předloženým textem
*
01.02
*
změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti MEBYS Trutnov s. r. o., spočívající v nahrazení celého
jejího stávajícího textu předloženým textem
*
01.03
*
změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Trutnov s. r. o., spočívající v nahrazení
celého jejího stávajícího textu předloženým textem
[ 2014 - 120 ]
"Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání"
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
bod 02.02 usnesení zastupitelstva města 2013-77/2 z 22.04.2013, t.j. vyčlenění finančních prostředků
do výše 1.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší části projektu
schvaluje
*
02.01
*
projekt vyčlenění finančních prostředků do výše 1.62 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování
naší části projektu
[ 2014 - 121 ]
Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotace
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace MPZ v Trutnově pro rok 2014 spolu
s příspěvky z rozpočtu města dle předloženého návrhu
*
01.02
*
rozdělení finančních prostředků žadatelům dle přiložené tabulky
*
01.03
*
kooptaci pí
do pracovní skupiny Regenerace MPZ Trutnov jako delegáta
, který v této funkci v roce 2013 skončil.
za Královéhradecký kraj náhradou za p.
[ 2014 - 122 ]
Výzva č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 22 "Konsolidace IT a nové
služby TC obcí"
[ 2014 - 123 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu
[ 2014 - 124 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů z evidence v hodnotě nad 20 000,- Kč uvedených v návrhu
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[ 2014 - 125 ]
Finanční výbor ZM
zastupitelstvo města
odvolává
*
01.01
*
pí
z funkce člena finančního výboru ke dni 31.01.2014. Paní
z osobních důvodů.
Zapsala :Matoušová

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

rezignovala

