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Smlouva o výpůjčce PC
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2003 - 312/6 v plném rozsahu

T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : 28.04.2003
T : splněn
T : splněn
T : 28.04.2003
T : splněn
T : 28.04.2003

*

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2003 - 378 ]
Náchodská čp. 19
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 19 ul. Náchodská na st. p. 65/1, spolu se st. p. 65/1, 65/3 a p. p.
1389/2 v městské části Poříčí, obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželů
manželů
a
(dcera)
manželů
manželů
za celkovou sjednanou cenu 779168,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § , odst. 1) za 623334,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene na st. p. 65/1 a st. p. 65/3, k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, ve
prospěch vlastníka p. p. 1389/1, k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, spočívající v právu vstupu, chůze
a jízdy po st. p. 65/1 a 65/3, k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, za účelem průchodu a průjezdu na p.
p. 1389/1, k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, k výkonu práv z věcného břemene jsou oprávněni i
oprávnění uživatelé p. p. 1389/1, k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov
[ 2003 - 379 ]
Jiráskovo nám. čp. 196
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodej nemovitostí - domu čp. 196 Jiráskovo náměstí na st. p. 970, spolu se st. p. 970 v
městské části Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželů
manželů
manželů
manželů
za celkovou sjednanou cenu 900250,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej... § 14, odst. 1) za 720200,- Kč.
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[ 2003 - 380 ]
Komenského čp. 345 - 346
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodej nemovitostí - domu čp. 345 - 346 v ul. Komenského na st. p. 1697 a 1698, spolu se st.
p. 1697 a 1698 v městské části Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
do spoluvlastnictví nájemců domů:
manželů
manželů
manželů
a
a

(dcera)
(dcera)

manželů
za celkovou sjednanou cenu 1163208,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., §14, odst. 1) za 930466,- Kč.
[ 2003 - 381 ]
Žižkova čp. 348
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodej nemovitostí - domu pč. 348 v ul. Žižkova na st. p. 1699, spolu se st. p. 1699, v
městské části Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, do spoluvlastnictví
nájemců domu:
manželů
manželů
manželů
za celkovou sjednanou cenu 762990,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 610392,- Kč.
[ 2003 - 382 ]
Tkalcovská čp. 448
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodej nemovitostí - domu čp. 448 v ul. Tkalcovská, na st. p. 1780, spolu se st. p. 1780, v
městské části Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželů
manželů
manželů
manželů
za celkovou sjednanou cenu 790725,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., §14, odst. 1) za 632580,- Kč.
[ 2003 - 383 ]
Náchodská čp. 92
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodej nemovitostí - domu čp. 92 v ul. Náchodská, na st. p. 80/1, spolu se st. p. 80/1 a p. p.
1202/2, v městské části Poříčí, v obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku,
manželům
a
, trvale bytem
Trutnov, za celkovou sjednanou
cenu 630000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., §14, odst. 1) za 504000,- Kč za těchto podmínek
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[ 2003 - 384 ]
Polská čp. 144
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
odsouhlasit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 144 v ul. Polská, na st.
p. 827/1, spolu se st. p. 827/1 a p. p. 218/5, v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí,
manželům
bytem
Vrchlabí, za sjednanou cenu 892000,- Kč a to do 30.6.2003.
[ 2003 - 385 ]
Polská čp. 154
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2002-372/7 ze dne 17.12.2002 - prodej nemovitosti čp. 154 v ul.
Polská, na st. p. 911, spolu se st. p. 911 a p. p. 221/6, v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní
Předměstí, p.
, bytem Trutnov,
, za sjednanou cenu 1009700,- Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit prodej nemovitosti čp. 154 v ul. Polská, na st. p. 911, spolu se st. p. 911 a p. p. 221/6, v obci a k.
ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí prostřednictvím realitní kanceláře za cenu platnou pro 2. kolo
2. prodejní vlny, t.j. za 1009700,- Kč
[ 2003 - 386 ]
Křížkovského čp. 224
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení 2003 - 316/7 ze dne 31.3.2003 v plném znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 224 v ul. Křížkovského, na st. p. 1024, spolu se st. p. 1024, v
městské části Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, p.
bytem
, za sjednanou cenu 1335483,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., §
14, odst. 1) za 1068386,- Kč.
[ 2003 - 387 ]
Koncepce prodeje bytů
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
zařadit do 17. prodejní vlny následující bytové jednotky, které budou prodávány dle zákona č. 72/1994
Sb. v platném znění. Cena bude stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckých posudků
zpracovaných dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
- 4 b.j. v domě čp. 150 Revoluční
- 5 b.j. v domě čp. 174 Blanická
- 2 b.j. v domě čp. 192 Na Záduší
- 4 b.j. v domě čp. 266 Šárka
- 3 b.j. v domě čp. 311 R. A. Dvorského
- 5 b.j. v domě čp. 189 Polská
23 b. j. celkem
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
zařadit do 18. prodejní vlny následující bytové domy, které budou prodávány jako celek. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckých posudků zpracovaných dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
- 2 b.j. v domě čp. 310 Sokolovská
- 2 b.j. v domě čp. 314 Sokolovská
- 2 b.j. v domě čp. 224 Úpské nábřeží
- 2 b.j. v domě čp. 149 Voletiny
- 3 b.j. v domě čp. 71 Na Besedě
- 3 b.j. v domě čp. 184 Národní
- 4 b.j. v domě čp. 74 Horská
- 4 b.j. v domě čp. 177 Ječná
- 4 b.j. v domě čp. 62 Královédvorská
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- 4 b.j. v domě čp. 188 Lípové náměstí
- 4 b.j. v domě čp. 98 Mladobucká
- 4 b.j. v domě čp. 63 Na Besedě
- 4 b.j. v domě čp. 229 Na Odbočce
- 4 b.j. v domě čp. 356 Náchodská
- 4 b.j. v domě čp. 112 Novodvorská
- 4 b.j. v domě čp. 138 Vítězná
- 5 b.j. v domě čp. 235 Na Odbočce
- 5 b.j. v domě čp. 223 Benešova
- 5 b.j. v domě čp. 122 Horská
- 5 b.j. v domě čp. 203 - 204 Horská
- 5 b.j. v domě čp. 146 Lomní
- 5 b.j. v domě čp. 300 Májová
- 5 b.j. v domě čp. 160 Národní
- 5 b.j. v domě čp. 98 Polská
- 5 b.j. v domě čp. 178 Polská
- 5 b.j. v domě čp. 142 Revoluční
- 5 b.j. v domě čp. 273 Slovenská
- 5 b.j. v domě čp. 255 Voletinská
- 5 b.j. v domě čp. 320 Voletinská
- 5 b.j. v domě čp. 420 Voletinská
124 celkem
Nemovitosti - různé
[ 2003 - 388 ]
ZŠ kpt. Jaroše - rekonstrukce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s využitím materiálu, vybouraného při rekonstrukci střechy (AL šablony + trámy a latě) objektu ZŠ kpt.
Jaroše, M. Gorkého 38, Trutnov, Dolní Předměstí, na opravu střechy chaty Bažina čp. 7, Pec p. Sněžkou
a vybudování a opravy altánu, plotu, pergol a dalších vedlejších staveb na školní zahradě a v areálu této
školy
*
01.02
*
s prodejem odpadu a nepoužitelných AL šablon Sběrným surovinám s tím, že získaná částka bude
převedena do rozpočtu města Trutnova
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Jiřího Patáka zajištěním využití a případného prodeje materiálu vybouraného při rekonstrukci
střechy (AL šablony + trámy a latě) objektu ZŠ kpt. Jaroše, M. Gorkého 38, Trutnov, Dolní předměstí, v
souladu s výše uvedenými usneseními
[ 2003 - 389 ]
Horská čp. 29
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch vlastníka p. p. 133/8 v obci Trutnov, městské části Dolní
Staré Město, k. ú. Dolní Staré Město, spočívající v právu přístupové a příjezdové cesty (právo vstupu,
chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly bez omezení, bez práva stání a parkování vozidel) přes
zatíženou nemovitost, t.j. st. p. 10/2 v obci Trutnov, městské části Dolní Staré Město, k. ú. Dolní Staré
Město. K výkonu práv z věcného břemene jsou oprávněni i oprávnění uživatelé p. p. 133/8 v obci Trutnov,
městské části Dolní Staré Město, k. ú. Dolní Staré Město.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2003 - 390 ]
Lípové náměstí čp. 218
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 218 Lípové náměstí, umístěné v I. NP
2
2
2
2
o celkové výměře 56.60 m (1 prodejna 36.70 m , 3 výlohy o celkové výměře 9.50 m a 1 sklad 10.40 m )
2
na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 805,- Kč/m /rok za prodejnu, výlohy, kancelář a
2
550,- Kč/m /rok za sklad, provozovnu služeb včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2003 - 391 ]
Spojenecká čp. 61
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 61 Spojenecká, umístěného v I. NP o výměře
2
8.70 m (1 místnost) s p.
na dobu určitou do 31.10.2005 za nájemné ve výši 550,2
Kč/m /rok za WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem vybudování
dalšího WC pro hosty prodejny pečiva a kafírny. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude provedení
rekonstrukce nebytového prostoru k danému účelu využití na náklady nájemce s tím, že v případě
ukončení nájemního vztahu nebudou nájemci tyto náklady uhrazeny. Zhodnocení nebytového prostoru je
kompenzováno nižším sjednaným nájmem.
[ 2003 - 392 ]
Polská čp. 92 - budova MBP
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 92 Polská, umístěný v I. NP budovy MBP o
2
výměře 42.05 m (1 místnost) firmě AMPEXEN, spol. s r. o., na dobu 5 let – nájemné ve výši 685.70
2
Kč/m /rok za dílnu a sklad včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování servisní dílny a skladu firmy AMPEXEN, spol. s r. o.
[ 2003 - 393 ]
Palackého čp. 79
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 79 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
2
2
2
celkové výměře 16.00 m (1 prodejna 15.60 m a 2 výlohy o celkové výměře 0.40 m ) mezi pí
a pí
, a to na ideálních 50 % nebytových prostor, za stejných nájemních
podmínek.
Nebytové prostory - různé
[ 2003 - 394 ]
Městský bytový podnik - změna rozpočtu 2003
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu rozpočtu na správu a údržbu domů obhospodařovaných MBP Trutnov na rok 2003 dle
předloženého návrhu varianty B
[ 2003 - 395 ]
Zásady o způsobu stanovení výše nájemného – nebytové prostory
rada města
schvaluje
*
01.01
*
"Zásady o způsobu stanovení výše nájemného za nebytové prostory" dle předloženého návrhu
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Pozemky - záměr města
[ 2003 - 396 ]
p. p. 262/21, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města obecně na min. 60 dnů zveřejnit pronájem s následným odprodejem p. p. 262/21 (509
2
m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se u ul. Novodvorská naproti Náměstí Hraničářů, ke komerčně
2
administrativní funkci, přičemž úvodní kupní cena pro jednání se stanovuje ve výši 1500,- Kč/m a
zveřejnění bude zasláno vlastníkům sousedních nemovitostí p.
, p.
a dále do domu
čp.
Další podmínky:
- pronájem se uzavírá do doby kolaudace, která bude provedena nejdéle do 31.12.2005
- poplatek za pronájem pozemku se stanovuje ve výši 130,- Kč/m2/rok, z toho nájemné bylo stanoveno
2
2
ve výši 30,- Kč/m /rok a částka 100,- Kč/m /rok je zálohou, která bude při dodržení podmínek
stanovených smlouvou odečtena od ceny kupní
2
- poplatek za pronájem pozemku od 1.1.2006 se stanovuje ve výši 150,- Kč/m /rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace záloha v plné výši propadá ve prospěch pronajímatele
- po kolaudaci odprodat předmětnou parcelu za nabídnutou kupní cenu s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
- cenové ujednání je platné jen do 31.12.2006, po 1.1.2007 není město Trutnov vázáno výší dohodnuté
kupní ceny
[ 2003 - 397 ]
p. p. 2324, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit odprodej p. p. 2324 (550 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se v lokalitě
plánované výstavby rybníka, p.
za nabízenou kupní
2
cenu ve výši 40,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně správního
poplatku za vklad do katastru nemovitostí, a že zveřejnění bude zasláno do domu čp.
(p.
)
[ 2003 - 398 ]
p. p. 1252, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 1252 (65 m ) v k. .ú. Voletiny, ležící u ul. Křížové, mezi domy čp.
48 a čp. 50, směřující k Voletinskému potoku, proti objektu restaurace, p.
a pí
2
k uložení potrubí z čističky odpadních vod za nabízenou kupní cenu 70,- Kč/m s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.
[ 2003 - 399 ]
p. p. 327/4, p. p. 327/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit odprodej pozemků v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se mezi domy čp.
2
157 a čp. 152 v ul. Mladobucká a v sousedství garáže
, t.j. p. p. 327/4 (23 m ) za
2
2
2
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m a část p. p. 327/3 (cca 16 m ) za nabízenou kupní cenu 190,- Kč/m
p.
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem a s podmínkou, že zveřejnění bude zasláno obyvatelům domů čp. 157 a čp. 152.
[ 2003 - 400 ]
p. p. 300/3, p. p. 297/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit odprodej p. p. 300/3 (140 m ) a pouze části p.p. 297/3 (cca 280 m ) v k. ú.
Poříčí u Trutnova, nacházející se mezi železniční tratí na Chvaleč a domem čp. 35 ul. Petříkovická, proti
areálu Elektrokovu, p.
a pí
s podmínkou, že
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žadatelé o koupi budou akceptovat kupní cenu v min. výši 25,- Kč/m a s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
2

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Houdek
T:28.04.2003 *
2
projednat s p.
a pí
odprodej p. p. 300/3 (140 m ) a pouze části p. p. 297/3
2
2
(cca 280 m ) v k. ú.Poříčí u Trutnova za kupní cenu v min. výši 25,- Kč/m
[ 2003 - 401 ]
p. p. 55, st. p. 77, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 55 (cca 150 m ) a části st. p. 77 (cca 250 m ) v k. ú.
Dolní Staré Město, nacházející se v bývalém areálu zahradnictví mezi ul. Horská a ul. Dlouhá, p.
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba na pronajatých pozemcích včetně oplocení musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2003 - 402 ]
p. p. 3655 a násl., k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu s HC Trutnov dle nájemní smlouvy č. 980330 a dodatku č. 1 k této
smlouvě
*
01.02
*
2
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 3655 (578 m ), p. p. 3959 (206 m ), p. p. 2557 (4022 m ), p.
2
2
p. 2571 (1890 m ) v k. ú. Trutnov, t.j. celkem 6669 m , včetně staveb na nich stojících, TJ Lokomotivě
Trutnov ke sportovnímu využití na dobu určitou do 31.12.2013 za roční nájemné 50,- Kč.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2003 - 403 ]
p. p. 2684, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
2
schválit prodej části p. p. 2684 (cca 20 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Dolním Předměstí v proluce
stávající zástavby řadových garáží mezi ul. Spodní a ul. kpt. Jaroše, p.
k výstavbě
2
jedné zděné garáže za nabídnutou kupní cenu 1580,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2003 - 404 ]
p. p. 1930/2 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
2
2
schválit odprodej části p. p. 1930/2 (cca 460 m ), části p. p. 1930/5 (cca 20 m ) a části p. p. 2334/2 (cca
2
40 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Horním Předměstí v sousedství ul. Královédvorská a domů čp.
62 a čp. 203,
k výstavbě rodinného domu za nabídnutou kupní cenu ve výši 827,2
Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 405 ]
p. p. 2128/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
2
schválit převod části p. p. 2128/2 (198 m ) v k. ú. Trutnov od Department Store 2000 a. s. na město
Trutnov za kupní cenu ve výši 825767,- Kč a to pouze za podmínky, že na tomto pozemku nebude
váznout zástavní právo
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*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
přijmout dar ve výši 825767,- Kč od p.

T:05.05.2003 *
a firmy ASK, spol. s r. o., zastoupené p.

[ 2003 - 406 ]
p. p. 1912/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
2
schválit převod p. p. 1912/1 (2817 m ) v k. ú. Horní Staré Město od Pozemkového fondu ČR dle zákona
č. 229/1991 Sb. za cenu dle znaleckého posudku.
[ 2003 - 407 ]
p. p. 1919/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit podepsání souhlasného prohlášení mezi PF ČR jako právnickou osobnou, jejíž vlastnické právo,
zapsané dosud v katastru nemovitostí, zaniká a městem Trutnov, jako právnickou osobou nabývající
vlastnická práva k p. p. 1919/3 v k. ú. Trutnov. K nabytí vlastnického práva pro město Trutnov došlo podle
§ 2 zákona ČNR č. 172/91 Sb.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2003 - 408 ]
p. p. 163/2 a násl., k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov a. s.
pro právo firmy ke vstupu a vjezdu na p. p. 163/2, p. p. 163/3, p. p. 163/7, p. p. 164/1 a p. p. 544 v k. ú.
Horní Maršov za účelem konání pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou a údržbou
vodohospodářského díla, t.j. stavby tlakové kanalizace PE 63 mm, vedené po částech výše uvedených
parcel mezi ČOV Serafin a penzionem Za vodou v rozsahu ochranného pásma, které je vymezeno v
2
geometrickém plánu. Oprávněný provede jednorázovou úplatu v celkové výši 1901,- Kč (16.67 Kč/m )
Oprávněný podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí s tím, že na své náklady
uhradí kolek ve výši 500,- Kč (správní poplatek)
[ 2003 - 409 ]
st. p. 67 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s firmou Východočeská energetika a. s.
Provozní správa sever, Trutnov 4, pro právo firmy vstupovat a vjíždět na st. p. 67, st. p. 251/1, st. p. 262,
st. p. 349, st. p. 350, st. p. 413, st. p. 443, st. p. 444, st. p. 447, st. p. 1284, p. p. 2/2, p. p. 7/1, p. p. 7/3, p.
p. 9, p. p. 218/2, p. p. 221/4, p. p. 221/7, p. p. 223/2, p. p. 223/3, p. p. 223/4, p. p. 223/5, p. p. 223/6, p.
p. 223/7, p. p. 1821, p. p. 1822/1 a p. p. 1823/16 v k. ú. Horní Staré Město za účelem realizace stavby
energetického zařízení kabelového vedení NN a ke konání pracovních činností souvisejících s provozem,
kontrolou, údržbou a opravami předmětné stavby v rozsahu ochranného pásma, které bude vymezeno v
geometrickém plánu. Stavba bude v dotčených pozemcích uložena natrvalo. Výše jmenovaná firma
uhradí veškeré náklady a poplatky spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2003 - 410 ]
p. p. 2633/4 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene s p.
za účelem realizace
stavby podzemní datové telekomunikační sítě s cílem zajišťovat přenos internetu mezi obyvateli domů v
ul. Michnova čp. 801 - 803 a čp. 804 - 806, v ul. Smetanova čp. 807 - 809 a čp. 810 - 812, dále ke konání
pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou, údržbou a opravami předmětné stavby v
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rozsahu ochranného pásma, které bude vymezeno v geometrickém plánu s tím, že nejprve bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Stavba sítě bude uložena v p. p. 2633/4, p. p. 2633/5, p. p. 2633/7, p. p. 2633/8, p. p. 2633/12 a 2633/14
v k. ú. Trutnov, které jsou ve vlastnictví města. Úplata bude vypočtena z 1/3 základní ceny stavební
parcely (vyhláška č. 540/2002 Sb.), t.j. 133.33 Kč krát dotčená výměra pozemků včetně ochranného
pásma, stanovená geometrickým plánem, přičemž věcné břemeno nebude zřízeno na části stavby pod
komunikacemi. Výše jmenovaný uhradí veškeré náklady a poplatky spojené se zřízením věcného
břemene.
[ 2003 - 411 ]
p. p. 624/22, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného břemene s Východočeskou energetikou a. s., Provozní
správa sever, Trutnov 4 pro právo této firmy vstupovat a vjíždět na p. p. 624/22 v k. ú. Volanov, která je
ve vlastnictví města za účelem realizace stavby realizace stavby kabelového vedení NN s tím, že nejprve
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Dále pro právo vstupu a vjezdu na výše uvedenou parcelu za účelem konání pracovních činností
souvisejících s provozem, kontrolou, údržbou a opravami předmětné stavby v rozsahu ochranného
pásma, které bude vymezeno v geometrickém plánu. Výše jmenovaná firma uhradí veškeré náklady a
poplatky a spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2003 - 412 ]
p. p. 835, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s firmou Východočeská plynárenská a. s.
Hradec Králové, t.j. vlastníkem stavby STL plynové přípojky PE D 32 pro dům čp. 192 ul. Kryblická pro
právo firmy k trvalému uložení předmětné stavby v části p. p. 835 v k. ú. Trutnov.
Dále pro právo vstupu a vjezdu na tuto parcelu za účelem konání pracovních činností souvisejících se
zajištěním provozu, kontroly, údržby a oprav této stavby v rozsahu ochranného pásma, které je
vymezeno v geometrickém plánu č. 2724-38/2003. Vlastník stavby uhradí veškeré náklady a poplatky
spojené se zřízením věcného břemene a s jeho vložením do katastru nemovitostí.
[ 2003 - 413 ]
p. p. 108/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s ukončením nájemní smlouvy č. 230470 na pronájem části p. p. 108/1 v k. ú. Trutnov (8 m ) s
uzavřené k umístění stávajícího prodejního stánku s rychlým občerstvením ve smyslu
čl. V smlouvy, t.j. dohodou ke dni 31.3.2003.
[ 2003 - 414]
st. p. 4841 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přerušením platby nájemného po dobu rekonstrukce autobusového nádraží, max. však na dva
měsíce, t.j. od 1.4.2003 do 31.5.2003, firmě EPOTRANS, spol. s r. o., Kladská 466, Trutnov, která má dle
2
2
nájemní smlouvy č. 940744 pronajatou st. p. 4841 (9 m ) a p. p. 149/18 (82 m ) v k. ú. Trutnov k umístění
2
prodejního stánku s předzahrádkou (rychlé občerstvení) na dobu neurčitou za nájemné 300,- Kč/m /rok
[ 2003 - 415 ]
p. p. 1140/1, 1141/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nájemní vztah vyplývající ze smlouvy o převodu pozemků č. 1152PR02/54 mezi městem Trutnov a paní
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souhlasí
*
02.01
*
s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 14.4.2003 s tím, že alikvotní část nájemného bude
uhrazena před podpisem dohody
[ 2003 - 416 ]
p. p. 874/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou textu usnesení č. 2003-236/5, 01.03, které nově zní:
RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu se společností FARMERS, spol. s r. o., na pronájem p. p.
2
874/4 (3915 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, užívané k zemědělské činnosti, za nájemné ve výši 275,Kč/ha, dohodou ke dni 31.12.2003.
[ 2003 - 417 ]
p. p. 790/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 790/3 (cca 20 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na městském koupališti, p.
k umístění stánku s občerstvením, na dobu určitou 5 let za nabídnuté nájemné ve
2
výši 3500,- Kč/m /rok s tím, že nájemce zajistí provoz prodejního stánku po celou dobu provozu areálu
městského koupaliště
[ 2003 - 418 ]
p. p. 13/1, k. ú. Volanov a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. 13/1 (PK) k. ú. Volanov, p. 2362/5 (PK) v k. ú. Trutnov a 2303/1 (PK) k. ú. Trutnov od
Pozemkového fondu ČR ve smyslu předloženého návrhu dohody o zaplacení splatného nájemného
Pozemky - různé
[ 2003 - 419 ]
p. p. 167/3, k. ú. Horní Maršov
rada města
ukládá
*
01.01 Urč:Ing. Houdek
jednat s žadateli
a

T:28.04.2003 *
2
o kupní ceně ve výši 200,- Kč/m

Bytové záležitosti
[ 2003 - 420 ]
Technické služby, Lesy a parky - služební byty
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
zrušit část usnesení 2000-157/4 z 20.6.2000 ve věci uzavírání nájemních smluv na byty určené pro
zaměstnance Lesů a parků města a Technických služeb města
souhlasí
*
02.01
*
s uzavíráním smluv o podnájmu bytů v objektech, jež jsou v nájmu těchto organizací, se zaměstnanci
organizací Lesy a parky Trutnov, spol. s r. o., a Technické služby Trutnov, spol. s r.o. Smlouva o
podnájmu bytu bude uzavřena mezi příslušnou organizací a jejím zaměstnancem na dobu určitou
maximálně 1 rok, v případě potřeby ji lze prodlužovat vždy nejdéle o 1 rok.
Jedná se o byty v objektech:
Lesy a parky Trutnov s. r. o. - Volanov 63 - 2 byty, Zlatá Olešnice 1, Úpická 513
Technické služby s. r. o. - Šikmá 311
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[ 2003 - 421 ]
Pampelišková čp. 506
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2003-289/6 z 17. 3. 2003 v plném znění
souhlasí
*
02.01
*
se zastavením exekuce na vymáhání dluhu na nájemném a příslušenství z bytu v čp. 506 Pampelišková
za manž.
a
po uzavření dohody, ve které se
zaváží uhradit
náklady na exekuci (v předpokládané výši 12056,- Kč) a 1/2 penále v měsíčních splátkách minimálně
300,- Kč pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé splátky
za podmínky
*
03.01
*
schválení zastupitelstvem města zastavení exekuce na vymáhání dluhu, souhlasí s prominutím placení
1/2 penále z dluhu na nájemném z bytu v čp. 506 Pampelišková ve výši 13798,- Kč manž.
a
doporučuje
*
04.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit zastavení exekuce na vymáhání dluhu na nájemném a příslušenství z bytu v čp. 506
Pampelišková za manž.
a
po uzavření dohody, ve které se
zaváží uhradit náklady na exekuci (v předpokládané výši 12056,- Kč) a 1/2 penále v měsíčních splátkách
minimálně 300,- Kč pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé splátky
[ 2003 - 452 ]
Mateřská škola Trutnov - služební byty
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení ZM souhlasí s uzavíráním nájemních smluv na byty v budovách mateřských škol s
příspěvkovou organizací Mateřská škola Trutnov. Jedná se o byty v objektem M. Gorkého 289,
Tkalcovská 542, Žižkova 465, Komenského 485, Novodvorská 617, Trutnov 1 a Horská 282, Trutnov 4.
Nájemní smlouvy na uvolněné služební byty budou uzavřeny na dobu určitou 5 let. Mateřská škola
Trutnov bude byty dále poskytovat svým zaměstnancům, školníkům, v jednotlivých MŠ na základě
smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou, maximálně 1 rok.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit uzavírání nájemních smluv na byty v budovách mateřských škol s příspěvkovou organizací
Mateřská škola Trutnov. Jedná se o byty v objektem M. Gorkého 289, Tkalcovská 542, Žižkova 465,
Komenského 485, Novodvorská 617, Trutnov 1 a Horská 282, Trutnov 4. Nájemní smlouvy na uvolněné
služební byty budou uzavřeny na dobu určitou 5 let. Mateřská škola Trutnov bude byty dále poskytovat
svým zaměstnancům, školníkům v jednotlivých MŠ na základě smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou,
maximálně 1 rok.
[ 2003 - 422 ]
Mateřská škola Na Struze
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s uzavření nájemní smlouvy na byt v budově čp. 124 Na Struze
po uvolnění bytu se Speciální mateřskou školou pro děti s více vadami. Nájemní smlouva na služební byt
bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Speciální mateřská škola pro děti s více vadami bude byt dále
poskytovat svému zaměstnanci, školníkovi, na základě smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou, max. 1
rok
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doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt v budově čp. 124 Na Struze po uvolnění bytu se Speciální
mateřskou školou pro děti s více vadami. Nájemní smlouva na služební byt bude uzavřena na dobu
určitou 5 let. Speciální mateřská škola pro děti s více vadami bude byt dále poskytovat svému
zaměstnanci, školníkovi, na základě smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou, max. 1 rok
[ 2003 - 423 ]
Přádelnická 512
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 23006,- Kč (v plné
výši). Jedná se o poplatek z prodlení, který je předmětem návrhu u soudu na vydání platebního rozkazu
pod č.j. 11C52/03
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Houdek
T:28.04.2003 *
v případě schválení zastupitelstvem města prominutí penále, zajistit zpětvzetí návrhu na vydání
platebního rozkazu č.j. 11C52/03 s tím, aby bylo
uloženo uhradit náklady řízení v měsíčních
splátkách minimálně 650,- Kč nejpozději do 31.12.2003.
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 23006,- Kč (v plné výši). Jedná se o poplatek z prodlení,
který je předmětem návrhu u soudu na vydání platebního rozkazu pod č.j. 11C52/03.
[ 2003 - 424 ]
Vítězná čp. 156
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení ZM souhlasí s uzavřením "Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 27 na nebytové prostory Vítězná
156 ze dne 24.9.1993, ve věci pronájmu bytové jednotky 1+2 III. kat." s tím, že jazyková škola Labyrint
bude tyto prostory využívat k ubytování studentům a Labyrint uhradí městu Trutnov trojnásobek
stanoveného měsíčního nájemného za užívání těchto prostor ve výši 3795,- Kč/měsíc a 50,- Kč/měsíc za
zařizovací předměty. Opravy tohoto bytu provede jazyková škola Labyrint na vlastní náklady. Částka za
nájemné a zařizovací předměty bude uhrazena vždy na 1 rok dopředu.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit uzavření "Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 27 na nebytové prostory Vítězná 156 ze dne
24.9.1993, ve věci pronájmu bytové jednotky 1+2 III. kat." s tím, že jazyková škola Labyrint bude tyto
prostory využívat k ubytování studentům a Labyrint uhradí městu Trutnov trojnásobek stanoveného
měsíčního nájemného za užívání těchto prostor ve výši 3795,- Kč/měsíc a 50,- Kč/měsíc za zařizovací
předměty. Opravy tohoto bytu provede jazyková škola Labyrint na vlastní náklady. Částka za nájemné a
zařizovací předměty bude uhrazena vždy na 1 rok dopředu.
[ 2003 - 425 ]
Zveřejnění volných bytů na ÚD
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byty na adrese
Voletinská 230 o vel. 1+2 IV. kat. č. bytu 6.1., 2. podlaží
Dolní Promenáda 124 o vel. 1+4 II. kat., č. bytu 9, 2. podlaží
budou pronajímány na základě výsledků výběrového řízení a budoucí nájemce provede opravy
bytu na vlastní náklady
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[ 2003 - 426 ]
Náchodská čp. 92
rada města
určuje ,
*
01.01
*
že uvolněný byt na adrese Náchodská 92 o vel. 0+1 II. kat., č. bytu 3.1 nebude před privatizací
obsazován
[ 2003 - 427 ]
Barvířská čp. 27
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení 6 bytových jednotek Barvířská 27 (byt o vel. 1+2 a byt o vel. 1+1) dalším náhradníkům:
byt č. 4.2/1 o vel. 1+2 I. kat
2.
za měsíční nájemné
3.
za podmínky vrácení bytu 1.3/10 za měsíční nájemné
1+1 Barvířská 27 - částka po vrácení bytu 1+0 6732,- Kč
4.
za podmínky vrácení bytu č. 3.2/
1+1 Barvířská 27
5.
Š
6.
za podmínky vrácení bytu 2.2/7
částka po vrácení bytu 1+1 5833,- Kč

7015,- Kč
3500,- Kč
6250,- Kč
6115,- Kč
3817,- Kč

byt o vel. 1+1 I. kat. (příp. č. 2.1/6, 3.1/3, 2.3/8, 4.1/2, 1.1/9
6.
za měsíční nájemné
4000,- Kč
7.
4200,- Kč
8.
4159,- Kč
9.
4156,- Kč
10.
4100,- Kč
11.
4040,- Kč
12.
4015,- Kč
13.
4001,- Kč
14. - 18.
4000,- Kč
14. - 18.
4000,- Kč
14. - 18.
4000,- Kč
14. - 18.
4000,- Kč
14. - 18.
4000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy včetně splacení kauce do 10-ti kalendářních dnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. Pokud u žadatelů na prvních
místech budou nabídky na měsíční nájemné ve stejné výši, bude postupováno losováním. V případě, že
žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze 1 byt. Ostatní, které si
nevybere, budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Barvířská 27 manželů

a

[ 2003 - 428 ]
Česká čp. 230
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením bytu Česká 230 o vel. 1+1 III. kat, č. bytu 8.1 se sousedním bytem nájemce pí
[ 2003 - 429 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se sloučením dvou bytových jednotek na adrese Palackého 107, byt č. 3.0 o vel. 1+1 III. kat, 2. podlaží a
byt č. 2.0 o vel. 1+1 II. kat., 2. podlaží
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Finanční záležitosti
[ 2003 - 430 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
převod finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč z p.
na liberecké nakladatelství BOR jako
částečné krytí nákladů na vydání publikace Ve znamení mlátku a želízka
Různé
[ 2003 - 431 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením předloženého objektu do příslušné kategorie objektu dle ceníku služeb za monitorování
signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Houdek
zajistit uzavření příslušné smlouvy

T:28.04.2003 *

[ 2003 - 432 ]
Veřejné osvětlení - dodatek k SOD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek ke smlouvě o dílo na zabezpečení správy, provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení v
Trutnově, týkající se navýšení ceny, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:28.04.2003 *
zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Štěpánský & Fišer, Elektromontáže Trutnov
[ 2003 - 433 ]
Technické služby - půjčka finančních prostředků
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s úročnou půjčkou mezi společností Technické služby Trutnov, spol. s r. o., a příspěvkovou organizací
Technické služby dle předloženého návrhu
*
01.02
*
s harmonogramem splácení výše uvedené půjčky
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Labík
T:28.04.2003 *
uzavřít smlouvu mezi jmenovanou organizací a společností dle předloženého návrhu
[ 2003 - 434 ]
Komise pro výstavbu a rozvoj města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
statut komise pro výstavbu a rozvoj města dle předloženého návrhu
[ 2003 - 435 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástavní smlouvu dle předloženého návrhu včetně ručitelského závazku
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[ 2003 - 436 ]
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Komenského
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na objektu SO 03 - kuchyň, jídelna, družina dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:28.04.2003 *
zajistit uzavření 2. změny SOD s firmou BAK a. s. Trutnov
[ 2003 - 437 ]
Městská památková zóna
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
navržené rozšíření hranic městské památkové zóny Trutnov
[ 2003 - 438 ]
Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve městě Trutnov - Horní Staré Město dle
předloženého návrhu
[ 2003 - 439 ]
Sdružení pro TIC
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě mezi městem Trutnov a Sdružením pro TIC Trutnov o
finančním příspěvku na provoz pro rok 2003 a o uhrazení členského poplatku v předloženém znění
[ 2003 - 440 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku pro firmu MEDIATEL, spol. s r. o., Thámova 16, 186 00 Praha 8,
ke zveřejnění v tištěných a elektronických Zlatých stránkách
[ 2003 - 441 ]
Odpis nedobytné pohledávky - Radniční listy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odpis nedobytné pohledávky za inzerci v Radničních listech
[ 2003 - 442 ]
Jednotný statut výborů ZM
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit přílohu č. 1 - Dodatek pro grantový výbor "Jednotného statutu výborů Zastupitelstva města
Trutnova" v navrženém znění
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[ 2003 - 443 ]
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 1/2003, kterou se ruší některé obecně závazné
vyhlášky města Trutnova, v navrženém znění
[ 2003 - 444 ]
Nařízení města Trutnova č. 2/2003
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 2/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č.2/1997 o
stanovení koeficientu pro výpočet nájemného z bytu, v navrženém znění
[ 2003 - 445 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova v prezentaci města v turistickém průvodci "38
Podkrkonoší", vydávaném firmou S a D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., Bělohorská 237,
169 00 Praha 6
[ 2003 - 446 ]
Vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení předmětů z evidence dle předloženého návrhu ze zápisu likvidační komise č. 1 a 2
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:05.05.2003 *
schválit vyřazení předmětů z evidence dle předloženého návrhu (zápis likvidační komise č. 1 a 2)
[ 2003 - 447 ]
Záměr výstavby rozhledny
rada města
schvaluje
*
01.01
záměr výstavby rozhledny
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Horynová
zajistit přípravu realizace

*

T:28.04.2003 *

[ 2003 - 448 ]
Využití areálu Texlen
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o záměru využití areálu Texlen v Dolním Starém Městě
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce k dalšímu jednání o způsobu využití areálu
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[ 2003 - 449 ]
Komise rady města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci MUDr. Eduarda Lukáše na členství v sociální komisi
[ 2003 - 450 ]
VŘ na nákup osobního automobilu pro DD
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města, kterým odsouhlasila nákup osobního vozidla pro Domov důchodců Trutnov
[ 2003 - 451 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 28. dubna 2003 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

