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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 511 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197, vše v části
obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.06.2010 novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 8000000,- Kč.
[ 2012 - 512 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej nemovitostí - obsazené nebytové jednotky č.
o celkové výměře 22.20 m²v čp.
ul.
na pozemku
, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
ul.
a na pozemku
, vše v části obce Horní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 18.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007, do společného jmění
manželů
a
, trvale bytem
,
, za nabídnutou
kupní cenu 455000,- Kč.
[ 2012 - 513 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 264/4 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
na společných částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.02.2008 a
Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 %
slevy ze sjednané ceny, na dobu minimálně 30 dnů, s úvodní cenou pro jednání 555000,- Kč
[ 2012 - 514 ]
Horská čp. 59
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k čp. 59 Horská na pozemku st. p. 66, spolu se st. p. 66, vše v obci
Trutnov, v části obce a k. ú. Dolní Staré Město. Nemovitosti přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991
Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR. Převod bude dořešen formou Souhlasného prohlášení.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 515 ]
Horská čp. 238
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 238 Horská, umístěné v I. NP o celkové výměře
98.97 m²(čekárna 24.21 m², 2 sklady 2.18 m² a 1.98 m², 2 ordinace 28.27 m², 15.52 m², 3 chodby 3.40 m²,
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6.88 m², 3.15 m², kuchyň 8.54 m², předsíň WC 1.74 m², WC pacienti 1.66 m², WC personál 1.47 m²) s firmou
MUDr. Blanka Králíčková s. r. o., sídlo Janáčkova 226, Trutnov, na dobu určitou do 31.05.2016 za nájemné
ve výši 69024,- Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem zřízení ordinace praktického lékaře. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2012 - 516 ]

bez čp. - řadová zděná kůlna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na řadovou zděnou kůlnu č. , umístěnou na
v k. ú. Trutnov, část
obce Střední Předměstí, o výměře 5.40 m² s p.
, bytem
, Trutnov,
za nájemné ve výši 420,- Kč/m²/rok za kůlnu, celkem 2268,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem využití - kůlna.
[ 2012 - 517 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 66.60 m² (prodejna 60.20 m², výloha 0.80 m², kancelář 5.60 m²) s p.
, s místem
podnikání
, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2225,- Kč/m²/rok za prodejnu,
kancelář, výlohu, celkem 148185,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem zřízení prodejny "tapety - papírnictví". Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového
prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
Nebytové prostory jsou vytápěny plynovým kotlem z čp.
, el. energie je přivedena z čp.
. Nájemce nebytového prostoru čp.
se v nájemní smlouvě zaváže hradit
náklady na vytápění a spotřebu el. energie nájemci nebytového prostoru čp.
+
čp.
. Sociální zařízení v čp. : pokud se nájemce nebytového prostoru čp.
dohodne
s nájemcem nebytového prostoru čp.
+ čp.
o možnosti společného
užívání sociálního zařízení, lze požádat orgány města o schválení uzavření podnájemní smlouvy za stejných
nájemních podmínek.
[ 2012 - 518 ]
R. Frimla 934 - 936
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na technologické zařízení trafostanice včetně rozvodů v ul. R. Frimla, sloužící
pro domy čp. 934 - 936, s obchodní firmou SunPlant s. r. o., se sídlem Trutnov, Horní Předměstí, Lípová 69,
zast. jednatelem
na dobu určitou 20 let za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za předmět
pronájmu, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem připojení provozovatele
fotovoltaických elektráren na domech čp. 934, 935, 936 v ul. R. Frimla k distribuční síti
Nebytové prostory - různé
[ 2012 - 519 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s odepsáním dluhu ve výši 111288,- Kč (105631,- Kč nájemné za nebytové prostory + 5657,- Kč nedoplatek
z vyúčtování služeb) p.
, Trutnov, za pronájem nebytového prostoru v čp.
,
Trutnov, v období 1993 - 1994.
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Pozemky - záměr města
[ 2012 - 520 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 8 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m²
pí
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 521 ]
p. p. 722/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/12 (2 m²) v k. ú. Trutnov firmě DUPETO s. r. o.
k umístění reklamy na plot u areálu Stacionáře. Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti a firmou DUPETO s. r. o.
[ 2012 - 522 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(277 m²) v
p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 523 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p.
část
(36 m²) v k. ú. Trutnov jako
zahrádku k rekreačním účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem. Není povoleno oplocení pozemku.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 524 ]
p. p. 75/5 a další, k. ú. Střítež
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 75/5, části p. p. 75/3 a části 75/1 v k. ú. Střítež.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. Ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 525 ]
p. p. 300/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 300/1, p. p. 300/2 a 299 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.
[ 2012 - 526 ]
p. p. 10 a další, k. ú. Debrné
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 10, p. p. 33, p. p. 88, p. p. 116/2, p. p. 119/3, p. p. 125, p. p.
138/4, p. p. 138/5, jp. p. 144, k. ú. Debrné. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb.
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ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 527 ]
st. p. 27, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním závěsné reklamy (2 m² - lékárenský kříž) v oblouku mezi sloupy u domu čp. 23 na st. p. 27
v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, spol. Lékárny Lloyds na dobu určitou do 31.01.2022 za nájemné
ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok. Smlouva bude uzavřena po doložení souhlasného stanoviska
odboru výstavby - odd. památkové péče
[ 2012 - 528 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním vývěsného štítu nad chodem (3.7 x 0.62 m²) a dvou světelných panelů (logo 0.9 x 0.7 m a
lékárenský kříž 0.7 x 0.7 m) na stěnu domu čp.
na
v k. ú. Trutnov,
,
na dobu určitou do 31.08.2016 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok. Podíl
města Trutnova na nemovitosti je ve velikosti 1869/8167.
[ 2012 - 529 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ON-LINE, s. r.
o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 11.06.2012 do 14.03.2013 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 17
(1 m²) v k.ú. Trutnov od 14.03. do 10.06.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 530 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 2173 m²) v
pí
k sečení za nájemné ve výši 0.10
Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2012 - 531 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(100 m²) v
p.
k zahrádkářským účelům a
k oplocení pozemku za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 532 ]
p. p. 188/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 188/33 v k. ú.
Poříčí u Trutnova za účelem uložení a provozování teplovodní přípojky v rozsahu cca 20 m². Jednotková
cena je 117,- Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2012 - 533 ]
p. p. 1098/5, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro Občanské sdružení Stachelberg na části p. p. 1098/5 v k. ú.
Babí za účelem práva chůze a jízdy v rozsahu 30 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 534 ]
p. p. 2327/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost VČP Net, s. r. o., na části p. p. 2327/1 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení NTL (plyn. přípojka)
v rozsahu 2 m², vymezené geometrickým plánem. Věcné břemeno bylo již uhrazeno částkou ve výši 120,Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 535 ]
p. p. 2055/1, p. p. 2081/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se splátkovým kalendářem na částku ve výši 314712,- Kč, který byl předložen společností DUPETO s. r. o.
Trutnov s tím, že poslední splátka bude uhrazena dne 15.11.2012.
[ 2012 - 536 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnosti VČP Net s. r. o., na části
a
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení
podzemní plynovodní přípojky k RD čp.
v rozsahu 102 m², vymezeném geometrickým plánem. Věcné
břemeno bylo finančně vyrovnáno. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
*
01.02
*
se zrušením smlouvy o věcném břemenu č. 1
, uzavřené mezi městem Trutnov a manželi
.
[ 2012 - 537 ]
p. p. 495/2, p. p. 97/1, k. ú. Dolní Staré Město
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 kabelové přípojky NN na části p. p. 495/2 a části p. p. 97/1 v k. ú. Dolní
Staré Město v celkovém rozsahu 8 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 538 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemků v
v rámci rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, pro právo usazení nových sloupů
veřejného osvětlení s přívodem elektrické energie a právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování
na
s p.
. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy
o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického plánu uhradí oprávněný.
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[ 2012 - 539 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemku v
v rámci rozšíření veřejného osvětlení pro právo vjezdu a vstupu za účelem oprav, údržby a
provozování sloupů veřejného osvětlení a přívodu elektrické energie na
(5 m²) ve vlastnictví pí
a p.
. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 540 ]
p. p. 1293, k. ú. Bojiště a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemků Ředitelství
silnic a dálnic ČR pro právo usazení nových sloupů veřejného osvětlení s přívodem elektrické energie a
právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování veřejného osvětlení na p. p. 1293 v k. ú. Bojiště
u Trutnova a p. p. 390 v k. ú. Střítež u Trutnova. Celkový rozsah zatížených pozemků činí 304 m² a město
Trutnov, jako strana oprávněná, uhradí doplatek ve výši 4392,- Kč. Veškeré náklady spojené s vkladem
smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
[ 2012 - 541 ]
p. p. 2863/7, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro spol. LOM Babí, a. s., na p. p. 2863/7 v k. ú. Babí
v rozsahu 5088 m², spočívajícího v právu chůze a jízdy za účelem těžby. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 542 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 100524,- Kč za byt

po manž.

[ 2012 - 543 ]

- garáž č.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce p.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město -

na nového nabyvatele pí
garáž č.

[ 2012 - 544 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce p.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město -

, byt č.

na nového nabyvatele p.

[ 2012 - 545 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 16755,- Kč za byt

8

po p.

a

[ 2012 - 546 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na bytě
ve výši 39221,- Kč (platební Ro
)

pí

Majetek města - různé
[ 2012 - 547 ]
Parkovací automaty - vzdálený dohled
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením vzdáleného dohledu pro firmu Cross Zlín k parkovacím automatům a řídícímu PC Městské
policie Trutnov
Různé
[ 2012 - 548 ]
Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
zařadit realizaci části projektu "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", tlj. Rozhledny Stachelberg,
v koordinaci s vedoucím partnerem projektu do plánu a rozpočtu města na rok 2013, resp. 2014
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit vyčlenění finančních prostředků do výše 3.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci Rozhledny
Stachelberg, včetně publicity
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu
z rozpočtu města
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit podpis partnerské smlouvy s vedoucím partnerem projektu
[ 2012 - 549 ]
Výměna informací a zkušeností při péči o veř.zeleň
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
zařadit projekt "Výměna informací a zkušeností při péči o veřejnou zeleň do plánu a rozpočtu města na rok
2013 a 2014
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit vyčlenění finančních prostředků do výše 5.5 mil Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování
projektu
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu
z rozpočtu města
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit podpis partnerské smlouvy s partnerem projektu
[ 2012 - 550 ]
Muzeum Podkrkonoší
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-502/10 v plném rozsahu
schvaluje
*
02.01
*
provedení víceprací a odpočet neprováděných prací na stavbě "Trutnov, Muzeum Podkrkonoší, čp. 150 -
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sanace dřevomorky, stavební úpravy" dle předloženého změnového listu
*
02.02
*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na změnu ceny díla dle odsouhlaseného změnového listu
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:07.06.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s. r. o.
[ 2012 - 551 ]
Stacionární měření rychlosti
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na stacionární měření rychlosti schválené usnesením rady města 2012-223/5 ze dne
09.03.2012
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:18.06.2012 *
zajistit oznámení o zrušení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek
[ 2012 - 552 ]
VŘ na provozovatele splaškové kanalizace Bojiště
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení malého rozsahu na provozovatele splaškové kanalizace Trutnov - Bojiště
schvaluje
*
02.01
*
soutěžní podmínky výběrového řízení na provozovatele splaškové kanalizace Trutnov - Bojiště dle
předloženého návrhu
*
02.02
*
firmy k obeslání výzvou dle předloženého návrhu
*
02.03
*
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v upraveném složení
[ 2012 - 553 ]
"Budoucnost Trutnovska - Den finanční gramotnosti"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity starosty města Trutnova nad akcí "Budoucnost Trutnovska - Den finanční gramotnosti"
*
01.02
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na pozvánkách a úvodní prezentaci
[ 2012 - 554 ]
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
projektový záměr na získání dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 89
s názvem "Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance úřadech
územní veřejné správy" dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s podáním žádosti města Trutnova o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzva
č. 89 s názvem "Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance
úřadech územní veřejné správy" dle předloženého návrhu
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[ 2012 - 555 ]
Úprava odtokových poměrů v obci Trutnov - Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s realizací stavby Úprava odtokových poměrů v obci Trutnov, část Volanov, ulice Potoční", rozdělenou
do dvou etap, dle předloženého návrhu
[ 2012 - 556 ]
VŘ na poskytovatele služeb mobilního operátora MěÚ
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-392/8 ze dne 25.04.2012
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:18.06.2012 *
zajistit prodloužení stávající smlouvy
*
02.02 Urč:Mgr. Rathouský
T:18.06.2012 *
předložit podmínky pro vypsání nového výběrového řízení na poskytovatele služeb mobilního operátora
pro MěÚ Trutnov
[ 2012 - 557 ]
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
obecný rámec pro přiznání odměn ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ na rok 2012 dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
*
v souladu s obecným rámcem výši odměn uvedeným ředitelům dle předloženého návrhu
[ 2012 - 558 ]
Komise rady města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci pí Zdeňky Kroutilové na členství v Sociální komisi Rady města Trutnova
jmenuje
*
02.01
*
p. Filipa Medelského členem Sociální komise Rady města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2012 - 559 ]
Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s opravou tiskové chyby v usnesení 2012-448/9, kde je chybně uveden text "dnem 07.05.2012" namísto
správného textu "dnem 30.04.2012"
[ 2012 - 560 ]
Centrální registr vozidel
rada města
ověřuje
*
01.01
*
usnesení přijaté 11. schůzí rady města dne 28.05.2012 dle článku 5, odst. 10 Jednacího řádu Rady města
Trutnova
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[ 2012 - 561 ]
Střední odborná škola a SOU, Volanovská, Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Střední odborné škole a SOU Trutnov, Volanovská, použití názvu "Atletické závody města Trutnova"
*
01.02
*
bezplatné použití loga a znaku města pro propagační účely akce
[ 2012 - 562 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 18.06.2012 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

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

