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Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 461 ]
Benešova čp. 510
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej nemovitostí novým zveřejněním záměru města - prodat prázdný nebytový dům čp. 510
Benešova (Odeon) na pozemku na st. p. 192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci
Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, novým obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2600000,Kč
[ 2012 - 462 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.06.1999 a ze dne
22.02.2011, novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu s úvodní cenou pro jednání ve výši
800000,- Kč.
[ 2012 - 463 ]
Bývalé zahradnictví v ul. Náchodská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej nemovitostí - prázdný objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, spolu
s pozemkem st. p. 3642 a pozemkem p. p. 722/25, vše v části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku - aktualizace ze dne 14.10.2009, novým obecným zveřejněním,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání
ve výši 7000000,- Kč
[ 2012 - 464 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.03.2009,
novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2800000,Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 465 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 69.20
m² (1 místnost - dříve prodejna 33.10 m², 2 sklady o celkové výměře 31.50 m² a 2 soc. zařízení o celkové
výměře 4.60 m²) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.07.2012 s p.
,
s místem podnikání Trutnov,
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 69.20 m² (1 místnost - dříve prodejna 33.10 m², 2 sklady o celkové výměře 31.50 m² a
2 soc. zařízení o celkové výměře 4.60 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši ve výši
2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, 1111,- Kč/m²/rok za sklady a 695,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, včetně
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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. Nebude povoleno provozování herny, kasina,
videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2012 - 466 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v objektu
ul. na
v k. ú.
Trutnov, umístěný v části přízemního zděného objektu o výměře 9.30 m² (novinový stánek) pí
,
se sídlem
, Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 1396,- Kč/m²/rok za prodejnu,
celkem 12983,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování
novinového stánku. 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.
[ 2012 - 467 ]
rada města
trvá
*
01.01
*
na výpovědi z nájmu nebytových prostor v ul.
, bytem
,
bere na vědomí
*
02.01
žádost p.
,
o výměře 21.20 m²

čp.

(garáž o výměře 21.20 m²) p.
.

*
, Trutnov, o pronájem nebytového prostoru v ul.

čp.

- garáž

souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.
ul.
, garáž o výměře 21.20 m²,
na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši 609,- Kč/m²/rok za garáž, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem garážování dopravního prostředku.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 468 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na zděný objekt, umístěný na
v
, o zastavěné ploše 655
m², s p.
, bytem
, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 24360,- Kč/rok za celý objekt, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování chovu vepřů. Nájemce bude po celou dobu nájemního vztahu provádět veškeré
opravy a údržbu objektu na vlastní náklady s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebudou tyto
náklady nájemci uhrazeny.
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 469 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 35 m²) v
za kupní cenu
300,- Kč/m² p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 470 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 26/2 - pozemek pod přístavbou (cca 12 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 250,- Kč/m² společnosti HOUSE 21, s.r.o. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
nesouhlasit s prodejem části st. p. 26/2 v k. ú. Trutnov určené k parkování společnosti HOUSE 21, s. r. o.
[ 2012 - 471 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
v k. ú. Trutnov manželům
k zajištění
vjezdu a vchodu k rozestavěnému rodinnému domu za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 472 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(celkem 2787 m²) v
pí
, z toho část o výměře 2767 m² k pastvě koní za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok a část o výměře
20 m² k umístění přístřešku pro koně za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem. Je povoleno dočasné oplocení
pozemku.
[ 2012 - 473 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(1788 m²) v
manželům
k zpevnění příjezdové cesty k vlastním pozemkům za nájemné ve výši 100,- Kč/rok.
Pozemek nesmí být oplocen a zůstane přístupný veřejnosti.
[ 2012 - 474 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na stěně budovy čp. 160 na st. p. 180/2 v k. ú. Horní Staré
Město firmě KOBERCE KOZÁK s. r. o. k umístění reklamní plachty o vel. 3 x 1.4 m na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 475 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(387 m²) v k. ú. Trutnov pí
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu k části
(387 m²) v k. ú. Trutnov s p.
dohodou
k 30.06.2012
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 476 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přijetím daru části
(cca 50 m²) v
náklady spojené s převodem hradí převodce.

od p.

s tím, že veškeré

[ 2012 - 477 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
prodat část p. p. 602/94 (cca 7 m²) v k.ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m² (pozemek pod přístřeškem
pro popelnice) Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 328, 329, 330 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 478 ]
p. p. 2460/5, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
prodat p. p. 2460/5 (984 m²) v k. ú. Trutnov firmě Veterinář, s. r. o., zastoupené jednatelem
, za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 479 ]
p. p. 2184/12, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
prodat část p. p. 2184/12 (cca 47 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Autostyl, a. s., zastoupené
, za kupní cenu 700,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 480 ]
p. p. 165/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 165/2, p. p. 269, části p. p. 249, části p. p. 426, části p.
p. 444/1, p. p. 3568, p. p. 3579, p. p. 3583, p. p. 4477, p. p. 4474, p. p. 4470 a p. p. 4467 v k. ú. Starý
Rokytník. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
z ČR.
[ 2012 - 481 ]
p. p. 86/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 86/1, p. p. 2821, části p. p. 2820, části p. p. 357/2, p. p.
2637, části p. p. 1183, části p. p. 2169/1 a části p. p. 2157 v k. ú. Trutnov. Pozemky přešly na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 482 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem
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T:25.06.2012 *
p.

k rozšíření vlastních pozemků

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 483 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. Letců, firmě Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.,
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 28.05.2012 do 01.04.2013 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 484 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 28.05.2012 do 02.04.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(1 m²) v k. ú.
Trutnov k umístění reklamního stojanu v termínu od 03.04.2012 do 27.05.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 485 ]
st. p. 272/1, p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části st. p. 272/1 (200 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, k zařízení staveniště na dobu určitou
od 30.05.2012 do 31.10.2012 a části p. p. 2213/3 (350 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, k umístění zařízení
staveniště a jako manipulační plochu na dobu určitou od 15.05.2012 do 31.08.2012 firmě MATEX HK s. r. o.
[ 2012 - 486 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění reklamního stojanu (restaurace Rádio) na dobu určitou od 30.05.2012 do 30.09.2012 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 487 ]
p. p. 1999/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 1999/4 (cca 55 m²), části p. p. 322/1 (cca 137 m²), části p. p. 321/2 (cca 62 m²), části
p. p. 1982/1 (cca 111 m²), části p. p. 1792/1 (cca 316 m²), části p. p. 2005/1 (cca 72 m²), části p. p. 320/2
(cca 643 m²), části p. p. 320/3 (cca 1011 m²), části p. p. 362 (cca 662 m²) a části p. p. 1998/2 (cca 113 m²)
v k. ú. Horní Staré Město společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR na dobu určitou 2 roky. Pozemky budou
dotčeny dočasnými zábory při opravě mostu ev. č. 14-069 v Horním Starém Městě.
[ 2012 - 488 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
dohodou ke dni 31.05.2012

v k. ú. Trutnov s pí

[ 2012 - 489 ]
p. p. 2769, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 960937 na pronájem p. p. 2769 v k. ú. Trutnov s firmou Ing. Miroslav PUŠ
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– LINIA P-T, zast.

s tříměsíční výpovědní lhůtou

[ 2012 - 490 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s pronájmem
(2229 m²) a
k zahrádkářským účelům.

*
(24 m²) v

p.

[ 2012 - 491 ]
Rally Krkonoše
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořádáním 6. ročníku automobilové soutěže Rally Krkonoše sdružením HBV - MOTORSPORT klub v AČR
na přiložených komunikacích dne 09.06.2012
nesouhlasí
*
02.01
*
s pořádáním 6. ročníku automobilové soutěže Rally Krkonoše sdružením HBV - MOTORSPORT klub v AČR
na komunikacích uvedených v bodu č. 2 předložené žádosti. Jedná se o komunikace navazující na účelovou
komunikaci Školního polesí a vedoucí po ul. K Pěti bukům, ul. Nad Jezem, ul. Za Komínem, ul. Přespolní, ul.
Hornoměstskou, ul. Anenskou, ul. Dubovou, ul. Poříčskou, ul. Dolnoměstskou a ul. Za Úpou
[ 2012 - 492 ]
p. p. 152/15, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p. Jana Vomočila a pí Pavlínu Vaníčkovou na části p. p. 152/15
v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem uložení a provozování kanalizační přípojky v rozsahu cca 12 m²,
elektropřípojky v rozsahu cca 2 m² a vodovodní přípojky v rozsahu cca 4.5 m². Jednotková cena je 40,Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2012 - 493 ]
p. p. 2183/5, p. p. 2183/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s., na části p. p. 2183/5 a p. p. 2183/1 v k. ú.
Trutnov za účelem uložení a provozování kabelových vedení nízkého a vysokého napětí v rozsahu cca
440 m². Jednotková cena je 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2012 - 494 ]
p. p. 137/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s Pozemkovým fondem České
republiky pro právo umístění a provozu zemního kabelového vedení NN v rámci rozšíření veřejného
osvětlení ul. Etrichova na p. p. 137/4 v k. ú. Horní Staré Město v rozsahu 5 m². Věcné břemeno bude
hrazeno paušální částkou ve výši 750,- Kč před podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s vkladem
smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického plánu uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 495 ]
p. p. 1429/6, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro pí Annu Burdychovou a p. Rostislava Burdycha na části p. p.
1429/6 v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem uložení a provozování kanalizační přípojky v rozsahu cca 12 m².
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Jednotková cena je 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 496 ]
Kateřina Lukešová, Palackého 82
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 82 o vel. 1+2, standardní byt, s pí Kateřinou
Lukešovou na dobu určitou 6 měsíců. Podmínkou je řádné placení nájemného, služeb, hrazení dluhu
na bytě Palackého 82 měsíční částkou ve výši 3000,- Kč počínaje měsícem červnem 2012
[ 2012 - 497 ]
V. Nezvala 282 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 282 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 15, 5. podlaží (kuchyň 7.10 m², pokoj 16.00 m², k bytu patří koupelna + WC 3.30 m², předsíň 4.40 m²
a sklep 5.58 m², topení etážové plynové, měsíční nájemné 1526,- Kč). Byt bude pronajímán na základě
výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude
v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2012 - 498 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Lípové náměstí 264 o vel. 1+2, standardní byt, č. bytu 4, 1. podlaží,
před prodejem
Majetek města - různé
[ 2012 - 499 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
doplnění nového údaje - DIČ v mandátní smlouvě č. 93/03/TU u objektu Základní škola V Domcích, Trutnov,
V Domcích 488, který je zastoupený Ing. Zuzanou Horákovou Radovou, IČ 64201121. Účinnost změny
ve smlouvě je od 01.05.2012.
Různé
[ 2012 - 500 ]
Kanalizace Trutnov - Bojiště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 10 - 16 na kanalizaci Trutnov - Bojiště
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:05.06.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s., Trutnov
[ 2012 - 501 ]
Trutnov - Volanov - splašková kanalizace a chodník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pořadí nabídek ve veřejné zakázce "Trutnov, Volanov - splašková kanalizace a chodník" takto:
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1. BAK stavební společnost, a. s., Trutnov
2. GEOSAN GROUP a. s., Kolín
3. Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice
4. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha
5. Metrostav a. s., Praha
6. D.I.S., spol. s r.o., Brno
7. ALPINE Bau CZ s. r. o., Ostrava
8. EUROVIA CS, a. s., Hradec Králové
*
01.02
*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka firmy BAK stavební společnost, a. s.,
Vodní 177, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:05.06.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s., Trutnov
[ 2012 - 502 ]
Muzeum Podkrkonoší - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení víceprací na změně založení základové konstrukce pod nosným železobetonovým pasem
pro ocelovou konstrukci zastřešení atria na stavbě "Trutnov - Muzeum Podkrkonoší, čp. 150 - sanace
dřevomorky, stavební úpravy"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:05.06.2012 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy na odsouhlasené vícepráce se zhotovitelem stavby firmou MATEX HK
Hradec Králové
[ 2012 - 503 ]
Uzavření Dodatku č.1 k supportní smlouvě s fi GORDIC Jihlava
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS
města Trutnova, jeho další obnově a rozvoji" s firmou Gordic, spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč: Mgr. Rathouský
zajistit uzavření Dodatku č. 1

T:05.06.2012

*

[ 2012 - 504 ]
Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro SCT
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem a Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a
volný čas o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Trutnovský
podzim 2012 – mezinárodní hudební festival“
[ 2012 - 505 ]
Volby 2006 - 2008
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žaloby proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové č.j. 155/12-1700-602615, č.j.
1001/12-1700-602615 a č.j. 1010/12-1700-602615.
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[ 2012 - 506 ]
Odstoupení a jmenování členů Komise pro cest. ruch
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci Bc. Martina Veselého na členství v Komisi pro cestovní ruch
jmenuje
*
02.01
*
Ing. Hanu Nýdrlovou členkou Komise pro cestovní ruch
*
02.02
*
Mgr. Tomáše Hendrycha předsedou Komise pro cestovní ruch
[ 2012 - 507 ]
Odstoupení člena Tělovýchovné komise
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci Ing. arch. Michala Rosy na členství v Tělovýchovné komisi
[ 2012 - 508 ]
Jmenování předsedy Bytové komise
rada města
jmenuje
*
01.01
*
pana Michala Šubrta předsedou Bytové komise
[ 2012 - 509 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 5. června 2012 od 14.00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Mühlová

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

