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T : splněn

[ 2014 - 126 ]
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 ZM
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2014 - 127 ]
Pozemek st. p. 3506, stánek a soc. zařízení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. č. 3506, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 49 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - občanská
vybavenost - stavba stánku a sociálního zařízení, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 09.05.2014. Nemovité věci se nachází v části obce Dolní Předměstí,
v ulici Polská. Prodej obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 418 000,- Kč.
[ 2014 - 128 ]
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 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. Prodeji bude předcházet
nové obecné zveřejnění. Nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 % sleva
ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých
posudků, 10 380 000,- Kč.
[ 2014 - 129 ]
Na Nivách čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věcí nemovitých - pozemku označeného jako st. p. 536 - zastavěná plocha a nádvoří
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o výměře 649 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba občanské vybavenosti čp. 57 a pozemku
označeného jako p. p. 251/1 - trvalý travní porost o výměře 680 m², v k. ú. a obci Trutnov. Nemovité věci
se nacházejí v k. ú. Trutnov, 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 3 800 000,- Kč.
Nemovitosti - prodej
[ 2014 - 130 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné nebytové jednotky č. 213/2 o celkové výměře 151.10 m² v I. NP v domě čp. 213 na pozemku
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, do vlastnictví S.E.Q.,
spol. s r. o., IČ 27523250, se sídlem Pampelišková 513, Trutnov 4, za nabídnutou kupní cenu 967 777,- Kč.
[ 2014 - 131 ]
Oblanov č.e. 21
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 62 o výměře 43 m², jehož součástí je ve smyslu
ust. § 506 OZ stavba rekreační chaty č.e.21 a pozemku označeného jako p. p. 147/15 o výměře 247 m²
v k. ú. Oblanov, v části obce Oblanov a obci Trutnov,v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.03.2014,
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu
do vlastnictví pí
, trvale bytem Kubelíkova
320 000,- Kč, zájemci zajištěnému prostřednictvím realitní kanceláře DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Bulharská 52,
Trutnov, IČ 25973851
schvaluje
*
02.01
*
prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 62 o výměře 43 m², jehož součástí je ve smyslu
ust. § 506 OZ stavba rekreační chaty č.e.21 a pozemku označeného jako p. p. 147/15 o výměře 247 m²
v k. ú. Oblanov, v části obce Oblanov a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.03.2014,
do spoluvlastnictví: jedna ideální polovina pí
a jedna ideální polovina p.
oba bytem Slévárenská
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 450 000,- Kč, zájemci zajištěnému
prostřednictvím realitní kanceláře DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Bulharská 52, Trutnov, IČ 25973851,
souhlasí
03.01
*
*
se smluvní odměnou realitní kanceláři DOBRÉ BYDLO, s. r. o., ve výši 3,75 % včetně DPH z výše kupní
ceny dle Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí.
Nemovitosti - různé
[ 2014 - 132 ]
Malé náměstí čp. 38
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu Prohlášení vlastníka budovy čp. 38 Malé náměstí, Trutnov, spočívající v zániku stávající nebytové
jednotky č. 38/1 o výměře 13.90 m² a v souvisejících změnách spoluvlastnických podílů na společných
částech uvedeného domu čp. 38 na pozemku st. p. 308 a pozemku st. p. 308, Malé náměstí, v části města
Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, v obci Trutnov
[ 2014 - 133 ]
p. p. 416/5, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup 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 OZ stavba komunikace
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,

s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení a inženýrských sítí tvořených 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 od p.
, Buková
, Trutnov.
Platba proběhne ve třech ročních splátkách. První 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.
[ 2014 - 134 ]
Slezská čp. 166
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
text Dohody spoluvlastníků nemovitých věcí o směně nemovitých věcí a spoluvlastnických podílů
na nemovitých věcech v předloženém znění, po aktualizaci znaleckého posudku a úpravách dle nového
Občanského zákoníku
Pozemky - prodej
[ 2014 - 135 ]
p. p. 2184/12, p. p. 2184/10, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2184/12 (cca 130 m²) a části p. p. 2184/10 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov firmě
AUTOSTYL, a. s., z toho část o výměře 10 m² jako pozemek pod doplňkovou stavbou za kupní cenu ve výši
1 600,- Kč/m² a část o výměře 150 m² k vybudování zpevněných ploch v rámci areálu firmy za kupní cenu
ve výši 400,- Kč/m². S kupujícím bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno práva vstupu, jízdy a dočasného
záboru v rozsahu projektové dokumentace ve prospěch města Trutnova v souvislosti s realizací investiční
akce města "Rekonstrukce ulice Skřivánčí". Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 136 ]
st. p. 1083 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1083 (369 m²) a st. p. 1084 (370 m²) jako pozemky pod domem za kupní cenu 200,- Kč/m²
a část p. p. 2086 (cca 75 m²) jako okapové chodníčky za kupní cenu 1,- Kč/m², vše v k. ú. Horní Staré Město,
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Tichá 527 a 528,
Trutnov tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 137 ]
st. p. 1117 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1117 (206 m²) a st. p. 1118 (208 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Sněženková 499 - 500 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.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 2068 (celkem cca 61 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek
Sněženková 499 - 500 Trutnov, z toho cca 35 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a
cca 26 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 138 ]
st. p. 1850, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části st. p. 1850 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Železničářská
483 - 484 Trutnov, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 139 ]
p. p. 1899, k. ú. Prostřední Staré Buky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1899 (cca 650 m²) v k. ú. Prostřední Staré Buky p.
za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, t.j. za 50,63 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 140 ]
p. p. 271, k. ú. Zábrodí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 271 (6106 m²) v k. ú. Zábrodí p.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní
cenu dle znaleckého posudku, t.j. za 41 460,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 141 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 681/1 (cca 1716 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 142 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 681/1 (cca 600 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 143 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 681/1 (cca 650 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
k rozšíření pozemků
za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 144 ]
st. p. 1136 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1136 (210 m²) a st. p. 1137 (214 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako pozemky pod domem
za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m² a části p. p. 2102 (cca 50 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový
chodníček kolem domu čp. 597 a 598 za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² jednotlivým spoluvlastníkům bytových
jednotek Společenství vlastníků jednotek Tovární 597 - 598, Trutnov 2 tak, jak mají podíly na domě. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 145 ]
st. p. 695 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 695 (206 m²), st. p. 696 (204 m²), st. p. 697 (205 m²) a st. p. 698 (207 m²) v k. ú. Horní
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Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Pomněnková
439 - 442 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.
*
01.02
*
s prodejem části p. p. 933/5 (celkem 125 m²), nově zaměřené jako p. p. 933/47, v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků jednotek Pomněnková 439 - 442 Trutnov, z toho 81 m² jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² a 44 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 146 ]
p. p. 417/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 417/2 (cca 15 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou Správě železniční dopravní cesty,
státní organizace, jako pozemek pod stávajícím drážním tělesem za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 147 ]
p. p. 889/33, p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 889/33 (cca 6 m²) a části p. p. 2835/1 (cca 15 m²) v k. ú. Trutnov společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jako pozemky pod trafostanicemi, za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 148 ]
p. p. 2567/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2567/1 (cca 75 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Lomní 340
v Trutnově, z toho část o výměře 38 m² za kupní cenu 1,- Kč/m² jako okapový chodníček a část o výměře
37 m² jako přístupový chodník a pozemek pod přístřeškem pro popelnice za kupní cenu 300,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 149 ]
p. p. 1697/5, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1697/5 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov spol. Lesy a parky Trutnov s. r. o. za účelem
plánované výstavby skladovacího objektu za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 150 ]
p. p. 2835/12 a další, k.. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 2835/12 (310 m²) v k. ú. Trutnov, jako příjezdovou cestou k parkovišti a k domům
čp. 464 - 466 a p. p. 2835/14 (13 m²), p. p. 2835/15 (13 m²), p. p. 2835/16 (13 m²), p. p. 2835/17 (13 m²),
p. p. 2835/18 (13 m²), p. p. 2835/19 (13 m²), p. p. 2835/20 (13 m²), p. p. 2835/21 (13 m²), p. p. 2835/22
(13 m²), p. p. 2835/23 (13 m²), p. p. 2835/24 (13 m²), p. p. 2835/25 (13 m²), p. p. 2835/26 (13 m²), p. p.
2835/27 (13 m²), p. p. 2835/28 (13 m²), p. p. 2835/29 (13 m²), p. p. 2835/30 (13 m²), p. p. 2835/31 (14 m²),
vše v k. ú. Trutnov, jako parkovací stání Společenství pro dům Zámečnická čp. 464 – 466, Trutnov, za kupní
cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
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[ 2014 - 151 ]
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1792/1 (cca 4 m²) v k. ú. Horní Staré Město České republice, s právem hospodaření
s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - různé
[ 2014 - 152 ]
p. p. 2184/6, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem části p. p. 2184/6 (cca 170 m²) v k. ú. Trutnov od Státního pozemkového úřadu
na město Trutnov. Jedná se o pozemek pod komunikací. Geometrický plán hradí žadatel.
[ 2014 - 153 ]
p.p. 942/75, p.p. 942/10, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 942/75 a p. p. 942/10
v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace s vlastníkem pozemku
Královéhradecký kraj s právem hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje v celkovém rozsahu
83 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 154 ]
p. p. 825/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 825/1, p. p. 826 a p. p.
827/2 v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu s vlastníkem pozemku
Královéhradecký kraj s právem hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje v celkovém rozsahu
1012 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 155 ]
p. p. 2324/4, k. ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2324/4 v k. ú. Trutnov,
p. p. 942/73 a p. p. 942/74 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace
s vlastníkem pozemku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v celkovém rozsahu 111 m² za jednorázovou
úhradu 821,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 156 ]
p. p. 1828/1, k. .ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 1828/1 v k. ú.
Trutnov a p. p. 199/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace
s vlastníky pozemků pí
, p.
a pí
v celkovém
rozsahu 243 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 157 ]
p. p. 962 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 962, p. p. 357/2, p. p.
361/6, p. p. 960/1, p. p. 960/4 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizace, s vlastníkem pozemku ČR - Státním pozemkovým úřadem v celkové délce 88 m. Jednotková
cena činí 60,- Kč/m. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 158 ]
p. p. 154/2 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 154/2, p. p. 180/1, p. p.
180/3 v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu, s vlastníkem
pozemku ČR - Státním pozemkovým úřadem v celkové délce 83 m. Jednotková cena činí 60,- Kč/m.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 159 ]
p. p. 638/4, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 638/4 (cca 150 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
k rozšíření vlastních pozemků.
[ 2014 - 160 ]
p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1933/17 (cca 219 m²) v k. ú. Trutnov
pozemků.

a pí

k rozšíření vlastních

[ 2014 - 161 ]
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení
od žádosti o prodej p. p. 152/1 (1869 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova
[ 2014 - 162 ]
st. p. 18/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru části st. p. 18/1 (cca 52 m²) v k. ú. Horní Staré Město městem Trutnovem od spoluvlastníků
st. p. 18/1. Náklady spojené s převodem bude hradit město Trutnov. Město Trutnov zajistí v rámci
rekonstrukce komunikace a chodníku na st. p. 18/1 úpravu terénu před domem čp. 85 na st. p. 18/1 v k. ú.
Horní Staré Město.
[ 2014 - 163 ]
p. p. 2183/27, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 2183/27 (26 m²) v k. ú. Trutnov spol. Trutnov Property Development, a. s.
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Finanční záležitosti
[ 2014 - 170 ]
Rozpočet města na r. 2014 - RO č. 2
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 2" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 171 ]
Závěrečný účet města Trutnova za r. 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2013", včetně zprávy auditorské
společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad.
[ 2014 - 172 ]
Účetní závěrka města Trutnova za r. 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
účetní závěrku města Trutnova za rok 2013
*
01.02
*
převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2013 ve výši - 2 040 324,23 Kč na účet 432 - Výsledek
hospodaření minulých účetních období
[ 2014 - 173 ]
Finanční příspěvky - kultura a zájmová činnost
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro O. S. STUDIO, IČ 26516675, Školní 151, Trutnov
[ 2014 - 174 ]
Finanční příspěvek - MFK Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 1 475 000,- Kč pro Městský fotbalový klub, Na Lukách 466, Trutnov, IČ 43463819,
jako příspěvek na celkovou rekonstrukci přírodní trávy na stadionu Osvobození v Trutnově
[ 2014 - 175 ]
Finanční příspěvek - KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 90 000,- Kč pro Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí, IČ 70157898,
jako příspěvek na provoz krkonošských cyklobusů
[ 2014 - 176 ]
Finanční příspěvek - kategorie "ÚDRŽBA"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Trutnov 3, jako příspěvek
na vybudování vrtané studny na fotbalovém hřišti v Bohuslavicích
[ 2014 - 177 ]
Finanční příspěvek - kategorie „SPORT“
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město Trutnov, IČ 47466596,
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jako příspěvek na účast na evropské kvalifikaci Junior League Softbal pro
.

a

[ 2014 - 178 ]
Finanční příspěvky - kategorie „SPORT 2014“
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014 v kategorii SPORT, které přesahují částku 50 000,- Kč, dle předloženého
návrhu komise pro sport a využití sportovních zařízení.
Různé
[ 2014 - 179 ]
Oprava podloubí v MPZ Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města soukromým vlastníkům domů v MPZ Trutnov pro rok 2014
z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí dle předloženého návrhu
*
01.02
*
použití materiálu ze zásob kamene na skládce Technických služeb Trutnov k doplnění dlažby, původních
žulových desek a obrubníků, na soukromých pozemcích tvořících veřejné prostranství jednotlivými žadateli
dle důvodové zprávy
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.07.2014 *
zajistit uzavření smluv o přidělení příspěvku z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí
se soukromými vlastníky na částky dle předloženého návrhu
[ 2014 - 180 ]
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení realizace investiční akce "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1" do rozpočtu města na rok
2015
*
01.02
*
úhradu vlastního podílu dotačně uznatelných nákladů a celých dotačně neuznatelných nákladů z vlastních
zdrojů, aby spolu s příspěvkem z rozpočtu ERDF/Fondu soudržnosti a se zdroji státního rozpočtu pokryly
100 % nákladů akce
[ 2014 - 181 ]
DSO Královská věnná města
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zprávu o činnosti a závěrečném účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Královská věnná města za rok 2013
[ 2014 - 182 ]
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí zápůjčky z prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2014 - 183 ]
Volby 2014 - složení zastupitelstva města
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
*
počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2014 - 2018 na 33.
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[ 2014 - 184 ]
Různé - kontrola Ministerstva vnitra ČR
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o kontrole provedené ministerstvem vnitra a její výsledky
schvaluje
*
02.01
*
Radou města Trutnova navržená opatření k nápravě ve znění předloženého návrhu
ukládá
*
03.01
T:01.07.2014 *
tajemníkovi Městského úřadu v Trutnově zajistit neprodleně vyvěšení na úřední desce informace o jednání
Zastupitelstva města Trutnova v této věci, včetně schválených návrhů na opatření k nápravě, a to po dobu
nejméně 15 dní, a zaslat tuto informaci ministerstvu vnitra.
[ 2014 - 185 ]
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 2/2014, nakládání s finančními prostředky opatrovanců, dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením smluv o správě peněžních prostředků dle předloženého návrhu
[ 2014 - 186 ]
Úprava věkové hranice pro mládež
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s úpravou hranice věku mládeže pro přidělování příspěvků z 18 na 20 let s platností od roku 2015
Zapsala :Matoušová

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

