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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 79 ]
Horská čp. 238
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
schválit zveřejnění záměru provedení zániku stávající nebytové jednotky č. 238/30 a s tím související změny
spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 238 na pozemku st. p. 278, Horská ulice, v části
města Horní Staré Město, k. ú. Horní Staré město, v obci Trutnov.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 80 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout objekt čp.
na
v k. ú. Trutnov
(restaurace DVORAČKA) p.
, se sídlem
, Trutnov, na dobu určitou 5 let
za nájemné ve výši 203004,- Kč/rok za celý objekt, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování restauračního zařízení. Nájemce provede na vlastní náklady úpravu
objektu k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
předmětu pronájmu nájemci uhrazeno. Nájemce je povinen umožnit přístup do výměníkové stanice
pracovníkům ČEZ a. s.
[ 2013 - 81 ]
V Domcích 488
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytového prostoru v I. NP hlavní budovy Základní školy,
Trutnov, V Domcích 488 o celkové výměře 58.66 m² (kancelář o výměře 10.55 m², sklad a chodba o výměře
16.33 m², dílna o výměře 27.28 m², sociální zařízení o výměře 4.50 m²) firmě Mrazík, v. o. s., se sídlem
Libušinka 403/1, Trutnov, IČ 62063782, od 01.03.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
za nájemné ve výši 47548,- Kč bez DPH za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování opravny a servisu chladírenského zařízení. Nájemce bude
dále hradit náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru (dálkové vytápění, elektrická energie,
vodné a stočné).
[ 2013 - 82 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 64 ul. Bulharská, umístěný v I. NP o výměře 13.20 m²
(1 kancelář) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.04.2013 s firmou KNOT s. r. o., se sídlem
Zelenkova 558, Trutnov.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 64 ul. Bulharská, umístěný v I. NP
o výměře 13.20 m² (1 prodejna) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok
za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 83 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP o výměře
7.74 m² (1 místnost - prodejna) s pí
, s místem podnikání Vorlech 2941, Dvůr Králové
nad Labem, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny se specializovaným zbožím (výrobky
proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné aranžmá, dárky). Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Počátek nájemního vztahu od 01.03.2013.
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[ 2013 - 84 ]
Bulharská čp. 65
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 65 ul. Bulharská, umístěné ve II. NP o celkové výměře 63.70
m², s ponecháním nájemného v původní výši 50,- Kč/rok firmě Regional Development Agency, IČ 70157855,
se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, za podmínky schválení veřejné podpory ve výši 141555,Kč/rok zastupitelstvem města
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
schválit neuplatnění obvyklého nájemného na pronájem nebytového prostoru v čp. 65 ul. Bulharská,
umístěného ve II. NP o celkové výměře 63.70 m². (firma Regional Development Agency zajišťuje pro město
Trutnov dotace).
[ 2013 - 85 ]
Krytý bazén čp. 432 - masérna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím do užívání formou podnájmu část nebytového prostoru v objektu krytého bazénu čp. 432, část
obce Kryblice, o výměře 10.75 m² (místnost č. 12 - masérna) p.
, se sídlem
, na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné ve výši 19800,- Kč/rok bez DPH, včetně
možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování masérských služeb.
Nájemce bude dále hradit paušální platby za služby spojené s užíváním nebytového prostoru v celkové výši
12000,- Kč/rok včetně DPH (vodné a stočné, dodávka tepla, dodávka TUV, el. energie).
Pozemky - záměr města
[ 2013 - 86 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se zveřejněním záměru města prodat

*

za
(408 m²) a 300,- Kč/m² za
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.

o výměře 408 m² a část
(cca 70 m²)
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m²
(cca 70 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené

[ 2013 - 87 ]
p. p. 1505/3, p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1505/3 (cca 83 m²) a část p. p. 1505/11 (cca 69 m²) v k. ú.
Trutnov za kupní cenu 1,- Kč/m² pozemky pod okapovými chodníky a 250,- Kč/m² - pozemky pod vstupními
vchody a pod přístřeškem pro popelnice (cca 18 m²± 20 %) Společenství pro dům čp. 286, 287, 288
M. Pujmanové Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
[ 2013 - 88 ]
p. p. 2735 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2735, p. p. 2736 a p. p. 2755 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov
(pozemky pod okapovými chodníčky) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 587 - 589 ulice Horská
v Trutnově za kupní cenu 1,- Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 89 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru měst pronajmout
(1359 m²) v k.ú. Trutnov p.
na dobu
neurčitou, z toho část o výměře 105 m² k umístění stávajícího zahradního stanu za nájemné ve výši 100,Kč/m²/rok a část o výměře 1254 m² k umístění letní předzahrádky, hřiště pro děti a k parkování za nájemné
ve výši 0.20 Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2013 - 90 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(60 m²) v k.ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 91 ]

, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(140 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
k zahrádkářským účelům a k umístění přenosného altánu za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.

bere na vědomí
*
02.01
ukončení nájemní smlouvy č.
uzavřené s pí

*
na pronájem části
, z důvodu úmrtí nájemce.

(140 m²) v k. ú. Horní Staré Město,

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 92 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s prodloužením termínu kolaudace stavby do 30.09.2013 a současně i s prodloužením nájemní
smlouvy s dohodou o budoucí koupi č.
p.
na dobu určitou do 30.09.2013. Ostatní
ujednání nájemní smlouvy se nemění.
[ 2013 - 93 ]
p. p. 1130/4 a další, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 1130/4 (573 m²), p. p. 1130/2 (1310 m²), p. p. 1088/6 (798
m²) a p. p. 1099/15 (3146 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona
č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2013 - 94 ]
p. p. 308, p. p. 309/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 308 (cca 3700 m²) a části p. p. 309/1 (cca 2800 m²)
v k. ú. Lhota u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona
č. 114/2000 Sb. z ČR.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 95 ]
p. p. 1183./2, p. p. 1200/3, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nájemní vztah se společností FARMERS, spol. s r. o., na pronájem p. p. 1183/2 (15549 m²) a p. p. 1200/3
(211 m²) v k. ú. Trutnov, který na město Trutnov přešel ze zákona, za stávající nájemné ve výši 316,Kč/ha/rok.
[ 2013 - 96 ]
p. p. 36/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva uložení
vodovodního řádu, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na částech pozemků
p. p. 36/1, p. p. 37/2 a p. p. 40/2 v k. ú. Lhota u Trutnova s vlastníky pozemků. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 97 ]
p. p. 2656/99 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívající
v právu uložení a provozování stavby el. vedení na části p. p. 2656/99, p. p. 2656/100 a p. p. 2656/426 v k.ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 550 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2013 - 98 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2468/1 (110 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 552,
Trutnov, za účelem využití jako manipulační plocha.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 99 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem nájmu bytu
o vel. 1+1 z nájemce pí
na p.
bytem
, kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 07.12.2012 do 06.12.2014

,

[ 2013 - 100 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 22 o vel. 1+2,
č. bytu 2, 2. podlaží, standardní byt (kuchyň 9.35 m², 1. pokoj 24.50 m², 2. pokoj 25.90 m², topení horkovod,
k bytu patří koupelna + WC 4.20 m², komora 1.80 m², půda 20.00 m² a kůlna 4.35 m², minimální měsíční
nájemné 4648,- Kč) bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2013 - 101 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 129, o vel. 1+5,
standardní byt, č. bytu 1,2 a 3. podlaží (kuchyň 9.10 m², 1. pokoj 16.50 m², 2. pokoj 27.20 m², 3. pokoj 13.85
m², 4. pokoj 13.50 m², 5. pokoj 17.70 m², topení el. přímotop, k bytu patří koupelna + WC (2. patro) 5.00 m²,
WC + komora (1. patro) 3.00 m², předsíň (přízemí - zádveří) 6.15 m², předsíň (1. patro) 10.00 m², předsíň
(2. patro) 1.75 m², sklep 6.00 m² a půda 12.00 m², minimální měsíční nájemné 7312,- Kč). Byt bude
pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 102 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 10.00 m², 1. pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², topení etážové plynové, k bytu
patří koupelna 3.00 m², WC 1.00 m² - vlastní mimo byt, spíž 1.00 m², předsíň 6.00 m² a sklep 7.50 m²,
měsíční nájemné 3998,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude
nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši
50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 103 ]
Na Struze čp. 159 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 159, o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 3, 2. podlaží (kuchyň 13.40 m², 1. pokoj 26.40 m², 2. pokoj 19.35 m², 3. pokoj 16.00 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 4.50 m², předsíň 4.50 m², komora 7.28 m², spíž 3.75 m², sklep
10.00 m² a půda 4.30 m², minimální měsíční nájemné 5648,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku
výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení
nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 104 ]
Blanická čp. 174
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Blanická 174 o vel. 1+1 (71.26 m²), standardní byt, I. podlaží, před prodejem
bytu Blanická 174
Majetek města - různé
[ 2013 - 105 ]
Zápůjčka stojanů na prospekty
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zápůjčkou stojanů na prospekty Svazku obcí Východní Krkonoše na dobu neurčitou
[ 2013 - 106 ]
MEBYS – VŘ "Provedení zádlažby - Krakonoš.nám"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení
zádlažby podloubí bytových domů Krakonošovo náměstí 67 a 69, Trutnov" dle předloženého návrhu
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jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
Finanční záležitosti
[ 2013 - 107 ]
Státní fond rozvoje bydlení - změna zajištění úvěru
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
schválit dodatek č. ke Smlouvě o úvěru reg. č.
, kterým se mění Článek VIII. Zajištění úvěru změna nájemce pí
,
. Celková výše objemu zastavených pohledávek
z nájmu bude zvýšena o 5472,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
zplnomocnit starostu města k podpisu Dodatku č. ke Smlouvě o úvěru reg. č.
.
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
zplnomocnit starostu města k podpisu Dodatku č. ke Zástavní smlouvě o pohledávce reg. č.
Různé
[ 2013 - 108 ]
Změna Zásad č. 1/2005 - uliční názvosloví
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
schválit úpravu článku 3, odst. 13 Zásad č. 1/2005 o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších
veřejných prostranství a číslování budov ve městě Trutnově dle navrhovaného znění
[ 2013 - 109 ]
Půjčky ze SFRB - Kamila Horáčková
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. ke smlouvě č.
o poskytnutí prostředků pí
bydlení dle předloženého návrhu

ze Státního fondu rozvoje

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:18.02.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. ke smlouvě č.
o poskytnutí prostředků ze SFRB s pí
, Trutnov
[ 2013 - 110 ]
"Restaurování vnitřní výmalby kaple Babí"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Restaurování vnitřní výmalby stěn kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí z roku 1754"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
03.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
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[ 2013 - 111 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova Country skupinou Pěna na obal CD a DVD
[ 2013 - 112 ]
Záštita města - Taneční skupina Bonifác
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad akcí „Česko zpívá", jejíž VII. ročník pořádá Taneční skupina
Bonifác, a která bude zahájena 12.04.2013 ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas
[ 2013 - 113 ]
Modernizace a aktualizace - povodňový plán
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky "Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
ORP Trutnov a zkvalitnění hlásné povodňové služby"
schvaluje
*
02.01
*
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky "Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
ORP Trutnov a zkvalitnění hlásné povodňové služby"
*
02.02
*
podmínky veřejné zakázky "Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Trutnov a
zkvalitnění hlásné povodňové služby" dle předložené zadávací dokumentace
*
02.03
*
schvaluje návrh smlouvy o dílo - část A "Aktualizace digitálního povodňového plánu a návrh smlouvy o dílo",
část B "Instalace dvou limnigrafických stanic na hlásných profilech typu "C" a jedné srážkoměrné stanice"
jmenuje
*
03.01
*
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 114 ]
Konkurs na ředitele ZŠ - stanoviska školských rad
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rozhodnutí Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816, nepodat zřizovateli návrh na vyhlášení
konkursu na pracovní místo ředitele této školy, a to v souvislosti s ukončením výkonu práce
na pracovním místě vedoucího zaměstnance dle přechodných ustanovení čl. II bodu 5 zákona
č. 472/2011 Sb.
*
01.02
*
rozhodnutí Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488, nepodat zřizovateli návrh na vyhlášení
konkursu na pracovní místo ředitele této školy, a to v souvislosti s ukončením výkonu práce
na pracovním místě vedoucího zaměstnance dle přechodných ustanovení čl. II bodu
5 zákona č. 472/2011 Sb.
[ 2013 - 115 ]
Projekt "Zelená herna"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti o poskytnutí podpory projektu "Zelená herna" v rámci XLIII. Výzvy Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 7, a jeho spolufinancováním rozpočtu města v případě schválení dotace,
dle předloženého návrhu
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[ 2013 - 116 ]
Pořadník na přidělení bytu v DPS pro rok 2013
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pořadník žadatelů na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) pro rok 2013 dle předloženého
návrhu
[ 2013 - 117 ]
ZŠ Náchodská - oprava sociálního zázemí tělocvičny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou předmětu zakázky v rámci akce "Opravy tělocvičny Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18",
resp. s provedením víceprací při opravě sociálního zázemí tělocvičny a se způsobem financování dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Zdeněk Švarc
T:04.03.2013 *
uzavřít po schválení rozpočtu města na rok 2013 ke stávající smlouvě o dílo její dodatek č. 2, a to v rozsahu
změny předmětu zakázky za maximální cenu ve výši 133000,- Kč vč. DPH
[ 2013 - 118 ]
Notifikace Evropské komisi o veřejné podpoře
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zahájení přípravy oznámení Evropské komisi o poskytnutí veřejné podpory společnosti BK servis s. r. o.
[ 2013 - 119 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
p. Jaroslava Víta členem komise pro integrované obce s platností od 04.02.2013
[ 2013 - 120 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 18. února 2013 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

