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Pozemky – nájemní smlouvy
[ 2013 - 626 ]
p.p. 102, 496/1, 179/29, 494/4…k.ú. DSM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodeje parcel p.p. 102, p.p. 496/1, p.p. 179/29, p.p. 494/4, p.p. 179/28, p.p.
179/7, p.p. 179/50, p.p. 106/1, p.p. 106/3, p.p. 105 v k.ú. Dolní Staré Město a parcel v k.ú. Trutnov
2
p.p.2175/1, p.p. 2175/2, p.p. 980 , p.p.2181, p.p. 2183/5, část p.p. 2183/1, celkově o výměře 147 812 m
za cenu ve výši 20,000.000 Kč společnosti MAPON a.s.
Kupní cena bude uhrazena následovně
první splátka splatná při podpisu kupní smlouvy ve výši v přepočtu 200.000 euro bude kupujícímu prominuta
jako veřejná podpora de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 86 a 87 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie
L 379, 28. 12. 2006
částka ve výši 5,500.000 Kč bude uhrazena do 60 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
na stavbu ABB nejpozději však do 31.12.2013
částka ve výši 5,500.000 Kč bude uhrazena do 31.12.2013
zbývající část kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2015; z této části kupní ceny budou
při splacení uhrazeny úroky ve výši 2,68 % p.a. za období od 1. 1. 2014 do zaplacení.
Podmínkou prodeje nebude zajištění územního rozhodnutí na zbývající části průmyslové zóny. Kupující však
bude povinen zajistit získání stavebního povolení na výstavbu v souladu s bodem 1) článku VI. kupní
smlouvy č. 3 001K06/54 a zajistit dokončení této výstavby na základě získaného stavebního povolení
nejpozději do 7. 11. 2016.
doporučuje
*
02.01 Urč: zastupitelstvo města T: 24.06.2013*
souhlasit s podporou de minimis ve výši 200.000 euro dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15. prosince 2006 o použití článků 86 a 87 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním věstníku
Evropské unie L 379, 28. 12. 2006.
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města T: 24.06.2013*
souhlasit s tím, že jedinou podmínkou prodeje bude vydání kolaudačního souhlasu s užíváním dopravní a
technické infrastruktury pro zajištění základního provozu průmyslové zóny Krkonošská.
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Různé
[ 2013 - 627 ]
Finanční dar postiženým městům a SMO Východní Krkonoše zasažených červnovými povodněmi
2013
rada města
doporučuje
*
02.01Urč:zastupitelstvo města T: 24.06.2013*
schválit poskytnutí finančního daru:
a) městu Nový Bydžov – 50 000,-Kč,
městu Mělník – 50 000,-Kč
městu Svoboda nad Úpou – 250 000,-Kč,
b) do veřejné sbírky „Krakonošova sbírka – povodně 2013“ na pomoc členským obcím a občanům
zasaženým povodněmi – 500 000,-Kč, vyhlášené Svazkem měst a obcí Východní Krkonoše
[ 2013 - 628 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 10. června 2013 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
Zapsala: Mühlová

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

