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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 963 ]
Jiráskovo náměstí - dvougaráž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - obsazené nebytové jednotky - garáže č. 528/101
na pozemcích st. p. 1760/1, st. p. 1760/3, st. p. 1760/4 a st. p. 1760/5 v prvním nadzemním podlaží domů
čp. 528, čp. 529, čp. 530 Jiráskovo náměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů
čp. 528, čp. 529 a čp. 530 a na pozemcích st. p. 1760/1, st. p. 1760/3, st. p. 1760/4 a st. p. 1760/5 Jiráskovo
náměstí, vše v části obce Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, novým obecným zveřejněním mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na dobu
neurčitou nejméně 30 dnů, do rozhodnutí zastupitelstva města o první předložené relevantní nabídce koupě,
s úvodní cenou pro jednání ve výši 300000,- Kč.
[ 2012 - 964 ]
Horská čp. 220
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit prodej nemovitostí: obsazené nebytové jednotky č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² v čp. 220 ul.
Horská, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul.
Horská a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2012, 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 248000,- Kč
[ 2012 - 965 ]
Kožešnická - garáž bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - obsazený objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 1298, spolu
s pozemkem st. p. 1298, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2009, novým obecným zveřejněním mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na dobu neurčitou
nejméně 30 dnů do rozhodnutí zastupitelstva města o první předložené relevantní nabídce koupě, s úvodní
cenou pro jednání 100000,- Kč.
[ 2012 - 966 ]
Železničářská - zděné kolny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit prodej zděných kolen na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku st. p. 5658, v části města
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 04.05.2006, do vlastnictví
společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o., IČ 64826953, se sídlem Čsl. armády 233, Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 155000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 967 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul., umístěné v I. NP o celkové
výměře 158.47 m² s pí
, s místem podnikání
, Trutnov, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 158.47 m² (1 prodejna 75.92 m², 2 výlohy o celkové výměře 6.65 m², 1 kancelář 7.14 m²,
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5 skladů o celkové výměře 51.19 m², 2 šatny o celkové výměře 15.99 m² a 1 WC 1.58 m²) pí
, s místem podnikání
Trutnov – Dolní Předměstí na dobu určitou 5 let, za nájemné
dohodou ve výši 370560,- Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování prodejny zdravotnických potřeb. 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 01.01.2013
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 968 ]
- II. NP
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost p.
ve věci užívání nebytového prostoru v čp.
ul., umístěného ve II. NP
o celkové výměře 49.97 m², do 31.12.2012 a návrh splátkového kalendáře na dlužné nájemné s termínem
doplacení celého dluhu do 15.12.2012
trvá
*
02.01
*
na výpovědi z nájmu nebytového prostoru v čp.
49.97 m², p.
, IČ 43469809.

ul., umístěného ve II. NP o celkové výměře

[ 2012 - 969 ]
- I. NP a sklep
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost p.
o ponechání nebytového prostoru v užívání v čp.
ul., umístěného
v I. NP a sklepu o celkové výměře 207.50 m² a návrh splátkového kalendáře na dlužné nájemné s termínem
úhrady celého dluhu do 15.09.2013.
trvá
*
02.01
*
na výpovědi z nájmu nebytového prostoru v čp.
výměře 207.50 m², p.
, IČ 43469809.

ul., umístěného ve I. NP a sklepu o celkové

[ 2012 - 970 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v čp. 399 ul. Komenského za účelem
umístění 3 prodejních automatů - 2 ks na teplé nápoje a 1 ks na sušenky (2 prodejní automaty budou
umístěny ve Sportovní hale při Základní škole Trutnov, Komenského 399 a 1 prodejní automat bude umístěn
v objektu Základní školy Trutnov, Komenského 399 v I. NP) nájemci části nebytových prostor a současně
provozovateli prodejních automatů obchodní firmě Automaty Servis Selecta s. r. o., se sídlem U Pergamenky
1145/12, Praha 7, IČ 26443881 na dobu neurčitou za těchto platebních podmínek:
- paušální poplatek za umístění a příslušné energie za nápojový automat na teplé nápoje a sušenkový
automat, umístěné ve Sportovní hale, ve výši 1000,- Kč vč. aktuální sazby DPH/měsíc
- poplatek za umístění a příslušné energie za nápojový automat na teplé nápoje, umístěného v objektu
Základní školy Trutnov, Komenského 399, ve výši 1,- Kč vč. aktuální sazby DPH z prodané porce
- smluvní strany se dohodly, že po dobu prázdnin - červenec a srpen, nebo v období mimo běžný provoz
objektu, v němž je automat provozován (rekonstrukce), je jeho umístění bezplatné, t.j. provozovatel není
povinen hradit uživateli paušální poplatky uvedené v čl. 6 a má právo jej na tuto dobu odvézt.
Nájemce provede na vlastní náklady instalaci automatů, zaškolení odborného personálu obsluhujícího
automaty, údržbu automatů a pod. Nájemce a pronajímatel se dále budou řídit všeobecnými smluvními
podmínkami, které budou tvořit přílohu č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor a o poskytnutí služby
provozu prodejních automatů.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
T:29.10.2012 *
uzavřít nájemní smlouvu s firmou Automaty Servis Selecta s. r. o.
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[ 2012 - 971 ]
- garáž
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, garáž o výměře 21.20 m²,
s p.
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 8700,- Kč/rok za celý nebytový prostor,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem parkování vozidla.
[ 2012 - 972 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový dům čp.
ul, na
, spolu s pozemkem
v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova. Jedná se o prostory o celkové
výměře 411.00 m² (2 restaurace 250.00 m² a 68.00 m², 2 chodby o celkové výměře 33.00 m², 3 sklady
o celkové výměře 20.00 m², 2 šatny o celkové výměře 17.00 m² a 5 WC o celkové výměře 23.00 m²)
s p.
, s místem podnikání
, Trutnov - Horní Předměstí, na dobu určitou do doby
uskutečnění prodeje domu, za nájemné dohodou ve výši 300000,- Kč/rok za předmět pronájmu, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení restaurace a baru. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy objektu k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení objektu nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 973 ]
p. p. 601, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 601 (29 m²) v k. ú. Horní Maršov společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a. s., jako pozemek pod stávajícím vodohospodářským zařízením za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 290,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitosti.
[ 2012 - 974 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(800 m²)
p.
k sečení na dobu neurčitou za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí
být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 975 ]
st. p. 340, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 340 (283 m²) v k. ú. Volanov sdružení Letecký klub
ultralehkého létání na dobu určitou do 28.02.2025 za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok. O pozemek bude
rozšířena nájemní smlouva č. 990433.
[ 2012 - 976 ]
p. p. 97/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 97/2 (2 m² pohledové plochy) v k. ú. Dolní Staré Město
firmě ABLE znalecká a realitní a. s., k umístění oboustranné směrové tabule (Mateřská školka Meluzínek)
na dobu neurčitou, pokud žadatel odsouhlasí nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
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[ 2012 - 977 ]
p. p. 2189/28, p. p. 2187/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2189/28 (cca 37 m² ± 20 %) a část p. p. 2187/2 (cca 10 m²)
v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Skřivánčí 431, Trutnov, za kupní cenu 1,- Kč/m² okapového
chodníku a 300,- Kč/m² pozemku před vchodem (cca 8 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 978 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s prodejem
o výměře 378 m²
p.
k zahrádkářským
účelům za kupní cenu 250,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí
kupující.
[ 2012 - 979 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s prodejem podílu
na
o výměře 265 m² v k. ú. Trutnov pí
za kupní cenu 15528,- Kč. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 980 ]
p. p. 2184/21, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s prodejem p. p. 2184/21 o výměře 6 m² v k. ú. Trutnov firmě AUTOSTYL, a. s., za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 700,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 981 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
nesouhlasit s prodejem části
a části
(celkem 24 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem vybudování řadové garáže.
[ 2012 - 982 ]
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s prodloužením termínu kolaudace a současně i prodloužením nájemní smlouvy s dohodou
o budoucí koupi č.
manželům
do 31.12.2013 za stávajících podmínek.
[ 2012 - 983 ]
p. p. 876/10, p. p. 876/30, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 876/10 (cca 257 m² ± 20 %) v k. ú. Poříčí u Trutnova.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 876/30 (cca 273 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova. Pozemek
přešel 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
[ 2012 - 984 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě JAMIM s. r. o. k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 22.10.2012 do 06.09.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú.
Trutnov od 05.09.2012 do 21.10.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 985 ]
st. p. 117, st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním transparentu, propagujícího otevření obchodu TESCO, mezi čp. 72 – Stará radnice na st. p. 117
a čp. 73 - Haasův palác na st. p. 161 v k. ú. Trutnov, firmě MAGNIFICA s. r. o. na dobu určitou od 25.10.2012
do 31.01.2013 za navržené nájemné v celkové výši 4850,- Kč.
[ 2012 - 986 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1222 m²)
p.
na dobu neurčitou
k umístění maringotky (21 m²) za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok k rekreačním účelům (201 m²) za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/rok a k sečení trávy (1000 m²) za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 987 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 6 m²) v k. ú. Trutnov p.
na vlastní pozemek za nájemné ve výši 100,- Kč/rok

na dobu neurčitou k zřízení vjezdu

[ 2012 - 988 ]
p. p. 1166/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1166/7 (1.5 m²) v k. ú. Horní Staré Město firmě Pepperl + Fuchs Manufacturing
s. r. o. k umístění směrové tabule na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 989 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem plochy na stěně domu čp.
na
1 v k. ú. Trutnov k umístění reklamního
poutače "Květinka" (1 m²) pí
na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.05.2016 za nájemné
ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 990 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č.
na pronájem
(11377 m²)
s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení podmínek smlouvy
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[ 2012 - 991 ]
p. p. 2259/1, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 250128 na pronájem části p. p. 2259/1 (2500 m²) v k. ú. Zlatá
Olešnice firmě ELBORA, spol. s r. o., s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení podmínek
smlouvy.
[ 2012 - 992 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením účelu pronájmu u nájemní smlouvy č.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
za stávajících podmínek nájemní smlouvy.

ze dne
za pronájem části
o umístění figuríny nad reklamní stojan

[ 2012 - 993 ]
p. p. 2656/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby el. vedení na části p. p. 2656/1, p. p. 2656/27, p. p. 2656/443 a p. p.
2832 v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu 41 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 994 ]
p. p. 381/1, p. p. 381/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. 381/1 (cca 400 m²) a části p. p.
381/2 (cca 830 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova ve prospěch města Trutnova, kde povinným bude Pozemkový
fond ČR, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 995 ]
Palackého 77 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 77 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 2, 3. podlaží (kuchyň 20.10 m², pokoj 30.10 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna 4.00
m², WC 1.50 m² a předsíň 9.20 m², minimální měsíční nájemné 3348,- 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.
[ 2012 - 996 ]
Barvířská 27 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská 27 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 8, 3. podlaží (kuchyň 23.05 m², pokoj 20.60 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC
4.10 m², komora 0.90 m² a předsíň 2.82 m², minimální měsíční nájemné 2778,- 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.
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[ 2012 - 997 ]
Bulharská 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.
Finanční záležitosti
[ 2012 - 998 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek v kategorii Sport ve výši 10000,- Kč p.
, jako příspěvek
na zaplacení startovného závodu La Grande Odysseé 2013
*
01.02
*
žádost
, Trutnov o prodloužení doby čerpání
finančního příspěvku do 15.12.2013
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit finanční příspěvek v kategorii Sport ve výši 10000,- Kč OLFIN CAR - VELLA, o. s., Komenského
399, Trutnov, jako příspěvek na celostátní testy sportovních tříd
Různé
[ 2012 - 999 ]
Názvy nových autobusových zastávek
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit názvy nových autobusových zastávek na území města
a) v k. ú. Poříčí u Trutnova
- pro nově zřizovanou autobusovou zastávku MHD název
Poříčí, Benešova
b) v k. ú. Dolní Staré Město
- pro nově zřizovanou autobusovou zastávku MHD název
Trutnov, obchodní zóna
[ 2012 - 1000 ]
Chráníme vytvořené hodnoty přeshraniční spolupráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů na projekt "Chráníme vytvořené hodnoty přeshraniční
spolupráce I", kde partnerem projektu bude Gmina Miejska Kamienna Góra
[ 2012 - 1001 ]
Trutnovský drak, Svidnický gryf
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů na projekt "Trutnovský drak, Svidnický gryf", kde partnerem
projektu bude Gmina Miasto Swidnica
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[ 2012 - 1002 ]
Muzeum Podkrkonoší - sanace, stavební úpravy
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prominutím penále za nedodržení termínu dokončení stavby firmě MATEX HK s. r. o.
[ 2012 - 1003 ]
Poskytování technických služeb městu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Trutnov a Technickými službami Trutnov dle
předloženého návrhu
[ 2012 - 1004]
Galerie draka - změnové listy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předkládané více a méněpráce - změnové listy (MATEX HK s. r. o.)
12. ZL Stavební práce - méněpráce
13. ZL Stavební práce - vícepráce
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.10.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě s firmou MATEX HK s. r. o.
[ 2012 - 1005]
Galerie města - personální záležitosti
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
uzavření pracovní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Galerie města Trutnova a Mgr. Štěpánem Málkem
akad. soch. od 22.10.2012 po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Lucie Pangrácové
souhlasí
*
02.01
*
se jmenováním Mgr. Štěpána Málka akad. soch. zástupcem ředitelky Galerie města Trutnova od 22.10.2012
po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Lucie Pangrácové
[ 2012 - 1006 ]
Smlouva o výpůjčce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a městem Trutnov
v navrženém znění
[ 2012 - 1007 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29. října 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

