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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2016 - 54 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016*
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 11 o výměře 594 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 6 a pozemku označeného jako p. p. č. 29 o výměře 314 m²,
vše k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,00 Kč.
[ 2016 - 55 ]
Voletiny čp. 18
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016*
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 47 o výměře 1 034 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného
jako p. p. č. 93/1 o výměře 1 071 m², k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání 2 050 000,00 Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2016 - 56 ]
Bulharská čp. 56
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 56 Bulharská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 146,00 m² (2 prodejny 56,00 m² a 22,80 m², 2 výlohy o celkové výměře 2,90 m²,
1 kuchyňka 3,10 m², 1 sklad 2,40 m², 3 chodby o celkové výměře 42,80 m², 1 zádveří 2,90 m², šatna
8,20 m², umývárna 1,40 m², WC 1,40 m², kotelna 2,10 m²), firmě Mousa glas, s.r.o., IČO 27488497,
se sídlem 5. května 505, Svoboda nad Úpou, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny skla, porcelánu a upomínkových předmětů.
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.
[ 2016 - 57 ]
(místnost č. 16)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání - místnosti č. 16 o výměře 6,75 m²
v I. NP budovy čp.
na st. p. č.
k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, v ulici
, paní
Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní
lhůtě, za účelem zřízení skladu. Nájemce bude dále hradit náklady za energie spojené s provozováním
nebytového prostoru. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru
k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i paní
oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li
k navýšení původně nabízeného nájemného paní
bude jako nájemce vybrána paní
(s tím, že jí nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase
obvyklé).
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2016 - 58 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul.
, umístěné v I. NP,
o celkové výměře 112,85 m² (1 prodejna 67,15 m², 1. soc. zařízení 2,00 m², 1 sklep 18,00 m², 1 přístavek
19,20 m² a 1 rampa 6,50 m²), s panem
, bytem
, 541 01 Trutnov
,
se sídlem podnikání
, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 96 000,00 Kč/rok.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2016 - 59 ]
Školní čp. 13
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. (vchod z ul. Horská), umístěné
v I. NP a suterénu o celkové výměře 248,30 m² (I. NP: 1 prodejna 71,30 m², 2 výlohy 2,40 m², 1 kancelář
8,70 m², 1 sklad 25,30 m², 1 lednice - chladírna 9,50 m², 1 chodba 14,40 m², 2 sociální zařízení 4,10 m²;
suterén: 2 sklady 8,80 m², 12,20 m², 1 udírna 11,50 m², 2 lednice - chladírny 13,20 m², 2 chodby 58,40 m²,
2 sociální zařízení 8,50 m²) společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., IČO 47471450, se sídlem Dolní
Brusnice, na dobu určitou dalších 5 let, s platností od 01.11.2017 do 31.10.2022, za nájemné ve výši
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194 412,00 Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování prodejny masa, masných výrobků a doplňkového sortimentu potravinářského zboží.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy těchto prostor k požadovanému způsobu užívání s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru
sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2016 - 60 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul.
umístěné v I. NP,
o celkové výměře 10,40 m² (1 místnost) s
, se sídlem podnikání
nám.
, 541 01 Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 30 160,00 Kč/rok za celý
nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny second handu a prodeje dárkových a uměleckých předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů. Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve od 01.02.2016.
[ 2016 - 61 ]
Krakonošovo nám. 72 (Restaurace Radnice)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016*
souhlasit s prominutím 50 % z nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání Krakonošovo nám. 72
- Restaurace Radnice (restaurace, kavárna a bar - vchod z ulice Horská) umístěné v suterénu a I. NP
o celkové výměře 418,70 m² (v suterénu - restaurace o výměře 121,20 m², 2 salónky o celkové výměře
48,50 m², 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m², 1 kuchyň 23,40 m², 3 sklady o celkové výměře 23,30 m²,
1 šatna 8,50 m², 2 sociální zařízení o celkové výměře 21,20 m², 1 výměník 18,80 m², 1 bar 45,80 m², v I. NP:
1 kancelář 23,60 m² a 1 šatna 6,20 m²), předzahrádka na části p. p. 2675 (207 m²) v k. ú. Trutnov, zpětně
za období květen - prosinec 2015 ve výši 149 204,00 Kč, z důvodu rekonstrukce prostor nájemcem
PRATR a.s.
Pozemky - záměr města
[ 2016 - 62 ]
p. p. 462/1 a další, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky,
Pionýrské skupině Podskalák za kupní cenu 5 000,00 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem. Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Trutnova na dobu 20 let,
spočívající v povinnosti vlastníka těchto pozemků zdržet se umístění jiných zařízení či provozování jiných
činností než táborů pro děti z Trutnova (bude zajištěno smluvní pokutou) a předkupní právo pro město
Trutnov na dobu neurčitou za kupní cenu ve výši 5 000,00 Kč.
[ 2016 - 63 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 171 m²) v k. ú. Voletiny
a p.
ml. za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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[ 2016 - 64 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(453 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
určitou 5 let panu
k umístění přístřešku na auto (18 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok
a k zahrádkářským účelům (435 m²) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2016 - 65 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(120 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2016 - 66 ]
st. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem plochy na budově čp.
(4,5 m² pohledové
plochy) na st. p.
v k. ú. Horní Staré Město, uzavřené se Sportovním klubem Horní Staré Město
k 29.02.2016,
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na budově čp.
na st. p.
v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou panu
k umístění směrové tabule o velikosti 4,5 m² pohledové
plochy za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2016 - 67 ]
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(3584 m²) v k. ú. Babí na dobu neurčitou panu
k sečení (provozování zemědělské výroby) za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok.

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2016 - 68 ]
p. p. 2064/6, st. p. 3003/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016*
schválit prodej části p. p. 2064/6 (okapové chodníčky, cca 60 m²) v k. ú. Trutnov, Společenství vlastníků
Žižkova 429 - 430 Trutnov, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016*
schválit prodej st. p. 3003/1 (329 m²) v k. ú. Trutnov pod domem čp. 429-430, jednotlivým vlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků Žižkova 429 - 430 Trutnov, za kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2016 - 69 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 18 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2016 - 70 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpověď paní
z nájemní smlouvy č.
u Trutnova ke dni 29.02.2016.

na pronájem p. p.

[ 2016 - 71 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
s panem
dohodou k 31.01.2016.

(489 m²) v k. ú. Poříčí

(100 m²) v k. ú. Horní Staré Město

[ 2016 - 72 ]
p. p. 2239 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VAK Trutnov a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizace a vodovodu na části p. p. 2239, p. p. 2633/17, p. p. 253/19 a p. p. 237/38
v k. ú. Trutnov. Jednorázová úhrada činí 1 000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2016 - 73 ]
p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 273/243 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
cca 32 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2016 - 74 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
, spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém
rozsahu cca 9 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
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[ 2016 - 75 ]
p. p. 64/12, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve prospěch společnosti BOS auto s. r. o., na části p. p. 64/12
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 2 m². Jednotková cena činí 117,00 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Ve smlouvě bude uvedeno, že případné
budování městské komunikace na části p. p. 64/12 v k. ú. Dolní Staré Město způsobí zánik služebnosti.
[ 2016 - 76 ]
p. p. 1527/6 a p. p. 1528/10, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VAK Trutnov a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizace a vodovodu na části p. p. 1527/6 a p. p. 1528/10 v k. ú. Trutnov.
Jednorázová úhrada činí 1 000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2016 - 77 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2016
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením sociálního bytu o vel. 0 + 1 (1 + 1) paní
a zařazením na pořadník sociálních bytů na r. 2016 na 2. místo.
nesouhlasí
*
02.01
*
se zařazením žadatele o sociální byt pana

,

, Trutnov

na pořadník sociálních bytů na r. 2016.

Různé
[ 2016 - 78 ]
Smlouva o výpůjčce - "Zelená herna"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o výpůjčce herních prvků pořízených v rámci projektu "Zelená herna" spolufinancovaného
z Operačního programu Životní prostředí, Mateřské škole Trutnov.
ukládá
*
02.01
*
Ing. Francovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s Mateřskou školou Trutnov v předloženém znění
v termínu do 01.02.2016.
[ 2016 - 79 ]
Oprava zatékání do veřejných WC - Dohoda o narovnání
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Dohodu o narovnání mezi městem Trutnovem a BAK stavební společností, a. s., Trutnov.
ukládá
*
02.01
*
Ing. Francovi zajistit uzavření Dohody o narovnání se společností BAK stavební společnost, a. s., Vodní 177,
Trutnov do 08.02.2016.
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[ 2016 - 80 ]
VZ "Zhotovení projektové dokumentace pro SVČ v Trutnově"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení s názvem "Zhotovení projektové dokumentace pro Středisko volného času v Trutnově", systémové
číslo VZ: P15V00000184,
*
01.02
*
upravený text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení, dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu,
*
01.04
*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, která je pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení.
pověřuje
*
02.01
*
kontaktní osoby Ing. Miroslava France a Ing. Davida Jelínka odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat
dodatečné informace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky
uchazečů).
[ 2016 - 81 ]
VZ "Restaurátorská oprava výmalby v kostele v Libči"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Restaurátorská oprava výmalby
v kostele v Libči", systémové číslo VZ: P16V00000012,
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení, dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2016 - 82 ]
Logo, znak a záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na propagačních materiálech akce - pátý ročník freestylových
závodů Subaru Levorg Games,
*
01.02
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova panem Petrem Pouzarem pro účely obrazové přílohy vědecké
publikace "Klíč ke znakům měst České republiky",
*
01.03
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na putovním poháru v rámci konání šachového turnaje
pořádaného ve dnech 30.04. - 01.05.2016 na 1. ZŠ kpt. Jaroše,
*
01.04
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova o. s. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov pro rok 2016,
*
01.05
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na tiskovinách vydaných ke Krkonošskému veletrhu,
*
01.06
*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad Krkonošských veletrhem.
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[ 2016 - 83 ]
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 17 900,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným v období od 01.02.2016 do 30.06.2016, a to ve prospěch
sedmi nezletilých žáků obdarovaného.
[ 2016 - 84 ]
Projekt Královéhradeckého kraje v sociální oblasti
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložené projektové záměry města Trutnova na podporu procesu plánování sociálních služeb a rozvoje
místního partnerství v sociální oblasti, které budou zahrnuty do připravovaného projektu Královéhradeckého
kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost, název výzvy: Podpora procesů ve službách (průběžná
výzva pro kraje), číslo výzvy: 03_15_007.
[ 2016 - 85 ]
Vyhodnocení nestranných odborných posudků
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nestranný odborný posudek k otázce veškerých nákladů zadavatele na informovanost občanů zpracovaný
Vysokou školou ekonomickou v Praze,
*
01.02
*
nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu
turistického ruchu a propagaci a k otázce PR služeb zpracovaných společností FLEISHMAN-HILLARD
s. r. o.,
*
01.03
*
nestranný odborný posudek k otázce souladu zadání veřejné zakázky na PR služby se zákonem
a s vnitřními předpisy zadavatele zpracovaný Mgr. Zdeňkem Tomášem vč. vyjádření Městského úřadu
Trutnov.
souhlasí
*
02.01
*
se záměrem realizovat marketing a PR prostřednictvím zaměstnanců města Trutnova zařazených
do Městského úřadu Trutnov v rozsahu strategických doporučení pro nadcházející období vyplývajících
z posudku společnosti FLEISHMAN-HILLARD s. r. o., tak, aby byla realizována opatření č. B. 3.2 Mediální
obraz města Trutnova přijatá ve Strategickém plánu města Trutnova do konce roku 2017, přičemž
specializované služby mohou být realizovány pomocí outscourcingu.
[ 2016 - 86 ]
Darovací smlouva na krmivo pro psy v útulku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření darovací smlouvy na krmivo pro psy v útulku se společností Mars Czech s.r.o., Michelská 1552/58,
Praha 4, v předloženém znění.
pověřuje
*
02.01
*
starostu města, Mgr. Ivana Adamce, samostatným rozhodováním o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy
do výše 50 000,00 Kč.
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[ 2016 - 87 ]
Poptávka "Odstranění ropné havárie Svoboda n. Ú. - Trutnov 2016"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na "Odstranění ropné havárie Svoboda nad Úpou - Trutnov 2016", systémové
číslo: P16V00000010,
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení, dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi, která je pověřena otevřením obálek, posouzením kvalifikace, jakož i hodnocením nabídek, obdobně
jako u veřejných zakázek, v navrženém složení.
[ 2016 - 88 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 8. února 2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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