Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 29.09.2014
Usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 29. září 2014

Kontrola usnesení
2014 - 187/4 Kontrola plnění usnesení ZM
Mgr. Adamec
Majetek města
Nemovitosti - prodej
2014 - 188/4 Horská čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 189/4 Polská ul. - stavba bez č.p./č.e.
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - záměr města
2014 - 190/4 Horská čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 191/4 Horská čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 192/4 Národní čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 193/4 Na Nivách čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 194/4 Lípové náměstí čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 195/4 Voletiny čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 196/4 Lhota čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 197/4 Polská čp.
Mgr. Hendrych
2014 - 198/4 VAK Trutnov - upsání akcií a nepeněžitý vklad
Mgr. Hendrych
2014 - 199/4 VAK Trutnov - upsání akcií a peněžitý vklad
Mgr. Hendrych
2014 - 200/4 Přijetí daru - věcí movitých od TJ LOKO
Mgr. Hendrych
Pozemky - prodej
, k. ú. Trutnov
2014 - 201/4 p. p.
, st. p.
Mgr. Hendrych
2014 - 202/4 st. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 203/4 p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2014 - 204/4 p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2014 - 205/4 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 206/4 p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2014 - 207/4 st. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 208/4 p. p.
, p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2014 - 209/4 st. p. a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 210/4 p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2014 - 211/4 p. p.
, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
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2014 - 212/4

st. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 213/4 st. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 214/4 p. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 215/4 p.p.
a násl., k. ú. Volanov, a další
Mgr. Hendrych
2014 - 216/4 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 217/4 p. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 218/4 st. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 219/4 st. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 220/4 p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2014 - 221/4 st. p. , p. p.
, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 222/4 p. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 223/4 p. p.
, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 224/4 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 225/4 st. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2014 - 226/4 p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
Majetek města - Pozemky - různé
2014 - 227/4 p. p.
, p. p.
, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2014 - 228/4 p. p.
, st. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 229/4 p. p.
, p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2014 - 230/4 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 231/4 st. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 232/4 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2014 - 233/4 st. p. , k. ú. Bezděkov u Trutnova
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2014 - 234/4
- odepsání nevymahatelné částky
Mgr. Hendrych
2014 - 235/4
- odepsání nevymahatelné pohledávky
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2014 - 236/4 Rozpočet města na rok 2014 - RO č. 3
Mgr. Adamec
2014 - 237/4 Finanční příspěvek - TIC
Mgr. Adamec
2014 - 238/4 Finanční příspěvek - Olfin Car - Vella Trutnov
Mgr. Adamec
2014 - 239/4 Finanční příspěvek - SK Horní Staré Město
Mgr. Adamec
2014 - 240/4 Finanční příspěvky - kategorie "SPORT"
Mgr. Adamec
2014 - 241/4 Finanční příspěvky - kategorie "OSTATNÍ"
Mgr. Adamec
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Různé
2014 - 242/4
2014 - 243/4
2014 - 244/4
2014 - 245/4
2014 - 246/4
2014 - 247/4
2014 - 248/4
2014 - 249/4

Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
Ing. Horynová
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
Ing. Horynová
Půjčky ze SFRB - SVJ Trutnov, Národní 219
Ing. Horynová
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
Ing. Horynová
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
Ing. Horynová
"Šatny FK Bohuslavice" - způsob financování
Ing. Horynová
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Mgr. Hendrych
Zpráva kontrolního výboru
Mgr. Adamec

Kontrola plnění usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2014 - 179 ] ZM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2014 - 184 ] ZM 03.01 Urč.:

T : 08.12.2014
T : splněn
T : splněn

[ 2014 - 187 ]
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 - prodej
[ 2014 - 188 ]
Horská čp.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
o výměře 420 m², jehož součástí je ve smyslu
prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p.
, bytový dům, v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v části obce Horní
ust. § 506 OZ stavba č.p.
Staré Město, v Horské ulici, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.10.2013 do vlastnictví p.
, R. Frimla
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 231 258,- Kč.
[ 2014 - 189 ]
Polská ul. - stavba bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. č.
, 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 části obce Dolní Předměstí,
ul. Polská, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 09.05.2014, do vlastnictví p.
, Javorová
,
Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 455 000,- Kč.
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Nemovitosti - záměr města
[ 2014 - 190 ]
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 OZ 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.
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, 4 500 000,- Kč.
[ 2014 - 191 ]
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 OZ stavba čp. 65, bytový dům a pozemku p. p. 1976, ostatní
komunikace o výměře 661 m², včetně příslušenství pozemku – st. p. 5/2 ve smyslu ust. §§ 510 a 512 OZ
(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.
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, 2 250 000,- Kč.
[ 2014 - 192 ]
Národní čp. 213
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění 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, 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.
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, 490 500,- Kč.
[ 2014 - 193 ]
Na Nivách čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 536 - zastavěná plocha a nádvoří 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. 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,
3 800 000,- Kč.
[ 2014 - 194 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje volné b.j. 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
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na společných částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude předcházet nové obecné
zveřejnění, mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 495 000,- Kč
[ 2014 - 195 ]
Voletiny čp. 18
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného jako p. p.
93/1 o výměře 1071 m² v k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 08.08.2014.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2 050 000,- Kč.
[ 2014 - 196 ]
Lhota čp. 6
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 Lhota a pozemku označeného jako p. p. 29 o výměře 314 m² v k. ú.
Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014.
Prodeji bude předcházet obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
[ 2014 - 197 ]
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 - 198 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a nepeněžitý vklad
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
provedení nepeněžitého vkladu města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
se sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování
vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve znaleckém posudku
soudního znalce Ing. Pavla Bartoše č. 961-57/2013 ze dne 03.12.2013
*
01.02
*
upsání 539 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., podle usnesení představenstva této
společnosti ze dne 26.05.2014 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs
v celkové výši 539 000,- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem.
[ 2014 - 199 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a peněžitý vklad
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
provedení peněžitého vkladu města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem
Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711, ve výši 20 000 000,- Kč.
*
01.02
*
upsání 20 000 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., podle usnesení představenstva této

5

společnosti ze dne 26.05.2014 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs
v celkové výši 20 000 000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem.
[ 2014 - 200 ]
Přijetí daru - věcí movitých od TJ LOKO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru věcí movitých, a to:
1 ks kolového traktoru SOLARIS 40 DT včetně příslušenství
1 ks zametače KMM 1550 UZ včetně příslušenství
1 ks kolového traktoru SAME DORADO S 75 DT včetně příslušenství
1 ks šípové radlice SRT 1 včetně příslušenství
1 ks zahradního traktoru STARJET ECSL 4x4 včetně příslušenství
1 ks kartáčovacího rámu ALLROUND SCHLEPPE včetně příslušenství ,
vše v celkové účetní zůstatkové hodnotě 98 064,- Kč, od TJ Lokomotiva Trutnov o. s., IČ 47462965
Pozemky - prodej
[ 2014 - 201 ]
p. p. 847/1, st. p. 3360, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 847/1 (5 m²), jako přístupové chodníčky a st. p. 3360 (18 m²) v k. ú. Trutnov jako
pozemek pod přístřeškem na popelnice Společenství vlastníků jednotek domu čp. 355, 356, Kryblická,
Trutnov, za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 202 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
jako pozemek pod domem za kupní cenu
s prodejem st. p.
(132 m²) v k. ú. Trutnov
ve výši 1 755,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, včetně DPH a daně z nabytí
nemovitých věcí.
[ 2014 - 203 ]
p. p. 2117 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2117 a části p. p. 2118 (celkem cca 75 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství
vlastníků jednotek domu Kopretinová čp. 557 a 558, Trutnov, z toho část o výměře cca 45 m² jako okapové
chodníčky za kupní cenu 1,- Kč/m² a část o výměře cca 30 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu
300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
s prodejem st. p. 1271 (194 m²) a st. p. 1272 (236 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům
Společenství vlastníků jednotek domu Kopretinová čp. 557 a 558, Trutnov, jako pozemky pod domy čp. 557
a 558, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 204 ]
p. p. 2071, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2071 (cca 1 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků Pampelišková 508
až 509, Trutnov 4, jako okapový chodníček, za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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[ 2014 - 228 ]
p. p.
, st. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
(cca 9 m²) v majetku
se směnou části p. p. 877/4 (cca 3 m²) v majetku města Trutnov za část st. p.
pí
- pozemek pod chodníkem - obě v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez finančního
vyrovnání, náklady spojené s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny.
[ 2014 - 229 ]
p. p. 64/2, p. p. 64/8, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem a následným prodejem p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
společnosti BOS auto, s. r. o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015, s termínem
kolaudace do 31.12.2015, za stávajících podmínek nájemní smlouvy 012036. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, včetně DPH, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 230 ]
p. p. 2000/1 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že město Trutnov uhradí za kupujícího polovinu DPH, t.j. částku ve výši 79 209,- Kč, z kupní ceny
dle kupní smlouvy, uzavírané na základě nájemní smlouvy s budoucí koupí č. 290048 ze dne 14.02.2012
[ 2014 - 231 ]
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením práva stavby na části st. p. 5656 (cca 108 m²) a na části p. p. 1662 (391 m²) v k. ú. Trutnov
pro OLFIN CAR - VELLA Trutnov za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 30 let
- pozemek bude určen výhradně pro stavbu klubovny
- stavební plat je stanoven ve výši 10,- Kč/m²/rok
- náklady spojené se zřízením práva stavby (GP, daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí stavebník.
[ 2014 - 232 ]
p. p. 2656/28, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2656/28 (9812 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s., za kupní cenu
1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí a
nákladů na vypracování geometrického plánu.
nesouhlasí
*
02.01
*
s výkupem části p. p. 2656/28 (cca 510 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s.
[ 2014 - 233 ]
st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nevyužití předkupního práva daného ust. § 3056, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., pro vlastníka pozemku
st. p. 69 v k. ú. Bezděkov u Trutnova, tj. město Trutnov, na koupi nemovité věci stavby vodního díla, stavby
k využití vodní energie (vodní elektrárna) od p.
při prodeji této věci p.
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Bytové záležitosti
[ 2014 - 234 ]
- odepsání nevymahatelné částky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 40 925,- Kč za byt Tichá 529 po p.
[ 2014 - 235 ]
- odepsání nevymahatelné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelných pohledávek:
- ve výši 25 992,- Kč s příslušenstvím 1 084,- Kč náklady řízení (14C 151/99)
- ve výši 23 880,- Kč a 2 385,- Kč náklady řízení (7C 21/2001)
- ve výši 28 725,- Kč s příslušenstvím a 9 960,- Kč náklady řízení (7C 73/2004)
za byt Slévárenská 605 po p.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 236 ]
Rozpočet města na rok 2014 - RO č. 3
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 3" dle upraveného návrhu
[ 2014 - 237 ]
Finanční příspěvek - TIC
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 14 000,- Kč Sdružení pro turistické a informační centrum Trutnov, IČ 70157821,
Krakonošovo náměstí 72, Trutnov, jako příspěvek na vydání jednoduchého informačního letáku o městě
Trutnově ve 4 jazykových mutacích.
[ 2014 - 238 ]
Finanční příspěvek - Olfin Car - Vella Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
žádost o změnu účelu poskytnutého příspěvku, který byl vyplacen na základě Smlouvy o finančním
příspěvku č. 08/14/F
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 139 190,- Kč na úhradu zpracované projektové dokumentace "Klubovna
lyžařského oddílu"
[ 2014 - 239 ]
Finanční příspěvek - SK Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město, Horská 681, IČ 47466596,
na opravu oplocení kolem sportovního areálu v Horním Starém Městě
[ 2014 - 240 ]
Finanční příspěvky - kategorie "SPORT"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro DTJ Trutnov, Krakonošovo náměstí 117, IČ 43463045, jako
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[ 2014 - 247 ]
"Šatny FK Bohuslavice" - způsob financování
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování a vyčlenění finančních prostředků k akci "Šatny FK Bohuslavice" pro rok 2014 a 2015
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.10.2014 *
informovat vítěze výběrového řízení o zajištění finančních prostředků na akci a vyzvat k podpisu smlouvy
[ 2014 - 248 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20 000,- Kč z evidence
[ 2014 - 249 ]
Zpráva kontrolního výboru
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 1/2014, č. 2/2014 a č. 3/2014 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

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

