Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 25.02.2013
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[ 2013 - 1 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
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Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2013 - 2 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí: volné nebytové jednotky - garáže č.
o výměře 17.90 m² v čp.
,
na pozemku
, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
a na pozemku
, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne
, do vlastnictví manželů
,
,
Trutnov a
,
, za nabízenou cenu 260000,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kauce ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
Nemovitosti - záměr města
[ 2013 - 3 ]
Polská čp. 367
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p. 3672, spolu
s pozemkem st. p. 3672 o výměře 481 m², bez přilehlých pozemků, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.01.2012, vše v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, novým obecným zveřejněním,
mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců,
s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 11000000,- Kč. Pozemky budou prodány
samostatně, dodatečně.
[ 2013 - 4 ]
Na Nivách čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí - domu čp. 57 ulice Na Nivách na pozemku st. p. 536, spolu s pozemkem st. p.
536 a pozemkem p. p. 251/1, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 22.01.2012, 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 4250000,- Kč.
[ 2013 - 5 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje 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, novým 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
[ 2013 - 6 ]
Horská čp. 238
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru provedení zániku stávající nebytové jednotky č. 238/30 a s tím související změny
spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 238 na pozemku st. p. 278, Horská ulice, v části
města Horní Staré Město, k. ú. Horní Staré město, v obci Trutnov.
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[ 2013 - 7 ]
Slezská čp. 166
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru bezúplatného vypořádání ideálního spoluvlastnického podílu 979/10000 města
Trutnova na budově čp. 166 Slezská ul., Vnitřní Město, Trutnov, na spojovací lávce a trafostanici a dalších
souvisejících nemovitostech, s ostatními spoluvlastníky nemovitostí. Převod bude dořešen formou Dohody
o vypořádání a zrušení podílového spoluvlastnictví.
[ 2013 - 8 ]
Lípová čp. 107 a223, Horská 59
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
darovat nemovitosti - budovu internátu čp. 107 na pozemku st. p. 874 v ul. Lípová, spolu s pozemkem st. p.
874, vše v části města Horní Předměstí, v obci Trutnov, k. ú. Trutnov a budovu internátu čp. 223 na pozemku
st. p. 1373 v ul. Lípová, spolu s pozemkem st. p. 1373, vše v části města Horní Předměstí, v obci Trutnov,
k. ú. Trutnov, Královéhradeckému kraji
*
01.02
*
darovat nemovitosti - budovu školy čp. 59 na pozemku st. p. 66, spolu s pozemkem st. p. 66, vše v ulici
Horská, v části města Dolní Staré Město, v obci Trutnov, k. ú. Dolní Staré Město Královéhradeckému kraji
Pozemky - prodej
[ 2013 - 9 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 20 m²) v
p.
za kupní cenu
300,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 10 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 200 m²) v
k rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 200,- Kč/m². Na celý pozemek bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy
pro manžele
Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 11 ]
st. p. 707, st. p. 708, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 707 (211 m²) a st. p. 708 (211 m²) v k. ú. Horní Staré Město vlastníkům jednotek v domě
čp. 449 a 448 na st. p. 708 a st. p. 707 v k. ú. Horní Staré Město, a to v rozsahu, v jakém tito vlastníci mají
spoluvlastnický podíl na společných částech domu, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m² s tím, že na pozemku
st. p. 708 bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno práva chůze a jízdy pro město Trutnov. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 12 ]
p. p. 411/5, k. ú. Debrné a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 411/5 (4 m²) v k. ú. Debrné a p. p. 1914/2 (5 m²) v k. ú. Libeč Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Hradec Králové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 13 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s prodejem části

, k. ú. Trutnov

*
(cca 36 m²) a část p. p. 2656/100 (cca 3 m²) v k. ú. Trutnov manž.
a
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 14 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 78 m²) v
p.
za kupní cenu 150,- Kč/m²
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí
kupující.
[ 2013 - 15 ]
p. p. 12/2, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 12/2 (cca 5 m²) v k. ú. Volanov akciové společnosti ČEZ Distribuce za kupní cenu
300,- Kč/m² - pozemek pod trafostanicí. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
uhradí kupující.
[ 2013 - 16 ]
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(495 m²) v k. ú. Trutnov slečně
a p.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 17 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(919 m²) v
pí
k rozšíření vlastních pozemků
za kupní cenu 150,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2013 - 18 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 114 m² a
o výměře 122 m² v
p.
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 19 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 220 m²) v
p.
, z toho cca 150 m² za kupní cenu
150,- Kč/m² a cca 70 m² za kupní cenu 70,- Kč/m², k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2013 - 20 ]
st. p. 1273 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1273, st. p. 1274 a st. p. 1275 (pozemky pod panelovým domem) o celkové výměře 645 m²
v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým majitelům bytových jednotek SVJ Dlouhá 574, 575, 576 v Trutnově
za kupní cenu 200,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 21 ]
p. p. 788/1, k. ú. Studenec u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem tří částí p. p. 788/1 o celkové výměře 552 m² k.ú. Studenec u Trutnova Povodí Labe, státní
podnik, za kupní cenu 15460,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
Pozemky - různé
[ 2013 - 22 ]
p. p. 1130/4 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 1130/4 (573 m²), p. p. 1130/2 (1310 m²), p. p. 1088/6 (798 m²) a p. p.
1099/15 (3146 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb.
ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2013 - 23 ]
p. p. 308, p. p. 309/1, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 308 (cca 3700 m²) a části p. p. 309/1 (cca 2800 m²) 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.
[ 2013 - 24 ]
p. p. 151/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu kolaudace stavby do 30.09.2013 a současně i s prodloužením nájemní smlouvy
s dohodou o budoucí koupi č. 270015 p. Tomáši Vostřákovi na dobu určitou do 30.09.2013, za stávajících
podmínek.
[ 2013 - 25 ]
st. p. a další, k. ú. Studenec u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv
- k pozemkům katastru nemovitosti: st. p. 3, p. p. 10, p. p. 38, p. p. 39/2, p. p. 45, p. p. 359, p. p. 470, p. p.
471, část p. p. 472, p. p. 480/7, p. p. 788/7, p. p. 788/20, p. p. 788/14, p. p. 867/2, p. p. 474 a p. p. 619
- k pozemkům pozemkového katastru č. 528, č. 529, č. 530, č. 558, č. 619 a č. 623
- k pozemkům PP, st. 25, pozemkové 526, 527, 531/3, 531/2, 531/1, 532, 534, 535, 782/3, 782/4, 785/2,
785/3, 786/3, 797 a 628/1
vše v k. ú. Studenec u Trutnova. Celková výměra pozemků je cca 5 ha. Pozemky přešly na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., z majetku ČR.
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[ 2013 - 26 ]

k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 260 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m²

k rozšíření vlastních

Majetek města - různé
[ 2013 - 27 ]
Bulharská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
neuplatnění obvyklého nájemného na pronájem nebytového prostoru v čp. 65 ul. Bulharská, umístěného
ve II. NP o celkové výměře 63.70 m² firmě Regional Development Agency z důvodu zajišťování dotačních
programů pro město Trutnov.
*
01.02
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 65 ul. Bulharská, umístěné ve II. NP o celkové výměře 63.70
m², poskytnutí veřejné podpory ve výši 141555,- Kč/rok firmě Regional Development Agency, IČ 70157855,
se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
Finanční záležitosti
[ 2013 - 28 ]
Rozpočet města na rok 2012 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 5" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 29 ]
Rozpočet města na rok 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočet města Trutnova na rok 2013" dle předloženého návrhu
*
01.02
*
závazné ukazatele dle předloženého návrhu
*
01.03
*
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené
v tabulkové části materiálu.
[ 2013 - 30 ]
SFRB - změna zajištění úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. ke Smlouvě o úvěru reg. č. 1
, kterým se mění Článek VIII. Zajištění úvěru - změna
nájemce pí
, IČ 01020609. Celková výše objemu zastavených pohledávek z nájmu bude
zvýšena o 5472,- Kč.
*
01.02
*
dodatek č. k Zástavní smlouvě k pohledávce reg. č.
ze dne
ve znění dodatku
č. ze dne
.
zplonomocňuje
*
02.01
starostu města k podpisu Dodatku č.
*
02.02
starostu města k podpisu Dodatku č.

7

*
ke Smlouvě o úvěru reg. č. 1
*
k Zástavní smlouvě o pohledávce reg. č.

.

[ 2013 - 31 ]
Finanční příspěvky - změna účelu použití
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro FK Poříčí, Sportovní, Trutnov 3, ve výši 11119,- Kč na činnost
fotbalového klubu s datem vyúčtování do 30.06.2013
*
01.02
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro o. s. KARO, Školní 13, Trutnov, ve výši 16500.00 Kč
na financování architektonické studie na akci "Podium se skluzavkou" s datem vyúčtování do 30.06.2013.
Různé
[ 2013 - 32 ]
Provoz naučné stezky 1866
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozu naučné stezky "Den bitvy u Trutnova – rakouské vítězství
27.06.1866" ze dne 17.03.2004 v předloženém znění
[ 2013 - 33 ]
Název ulice
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
bod e) části 6. usnesení zastupitelstva města 2008-176/3 z 25.06.2008, týkající se k. ú. Bohuslavice
nad Úpou: pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 5 a vede k jediné místní továrně, název Tovární
schvaluje
*
02.01
*
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou pro ulici, která odbočuje z Mostní ulice a vede k jediné místní továrně, název
K Továrně
[ 2013 - 34 ]
Zásady č. 1/2005 - uliční názvosloví
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravu článku 3, odst. 13 Zásad č. 1/2005 o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných
prostranství a číslování budov ve městě Trutnově dle navrhovaného znění
[ 2013 - 35 ]
Změna zřizovací listiny PO města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, Trutnov, náměstí
Republiky 999, v předloženém znění
[ 2013 - 36 ]
Přehled čerpání půjčky ze SFRB v r. 2012
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2012 dle předloženého návrhu
[ 2013 - 37 ]
Hospodaření SFRB za rok 2012
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 - 25000000,- Kč (smlouva o úvěru č. 164/396-03)

8

*
01.02
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 - 24006568,- Kč (smlouva o úvěru č. 191/396-05)
*
01.03
*
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 - 25000000,- Kč (smlouva o úvěru č. 231/396-10)
[ 2013 - 38 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení pí

dle předloženého návrhu

[ 2013 - 39 ]
Projekt Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města č. 2012-155/3 z 25.06.2012 v plném rozsahu
schvaluje
*
02.01
*
- zařazení realizace části projektu Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis, tj. rozhledny Stachelberg,
v koordinaci s vedoucím partnerem projektu do plánu a rozpočtu města na období 2013 až 2014
- vyčlenění finančních prostředků do výše 3.9 mil Kč v rozpočtu města na realizaci rozhledny Stachelberg
včetně publicity (naší části projektu)
- pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu z rozpočtu
města
- podpis partnerské smlouvy s vedoucím partnerem projektu
[ 2013 - 40 ]
Zápis KV o výsledku kontroly č. 3/2012
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 3/2012 v předloženém znění
[ 2013 - 41 ]
Plán kontrolní činnosti KV na rok 2013
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Trutnova na rok 2013 s tím, že bod 2. Kontrola plnění
usnesení zastupitelstva města na úseku samostatné působnosti – kontrola soupisu movitého majetku
úplatně převáděného od Lokomotivy Trutnov na MEBYS Trutnov, a to z hlediska vlastnického práva, bude
provedena v termínu do 21.03.2013.
Bod 1. a bod 3. je v platnosti plnění do konce roku 2013.
[ 2013 - 42 ]
Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií
Trutnov na dobu neurčitou na území měst Hostinné, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší
a Úpice, městysů Černý Důl a Mladé Buky, obcí Chotěvice, Malá Úpa a Suchovršice dle předloženého
návrhu
*
01.02
*
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonů některých úkolů podle zákona o obecní policii - měření
rychlosti Městskou policií Trutnov pomocí stacionárního radaru na území městyse Mladé Buky na dobu
určitou dle předloženého návrhu
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[ 2013 - 43 ]
Královská věnná města známá, ale nepoznaná
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s úpravou termínů realizace a financování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná...",
financovaného z ROP, dle důvodové zprávy
[ 2013 - 44 ]
Sportovní ceny města za rok 2012
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
sportovní ceny města Trutnova za rok 2012
Nejlepší sportovec města Trutnova
- plavání - TJ Loko FM Servis Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova
- orientační běh - TJ Lokomotiva Trutnov
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Tým basketbalistek Kara Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Oddíl sotfballu - žákyně - při SK HSM Trutnov
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
- TJ Loko FM Servis Trutnov
Cena za významný přínos trutnovskému sportu
- oddíl softbalu - SK HSM
- plavecký oddíl - TJ Loko
[ 2013 - 45 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci člena kontrolního výboru p. Rudolfa Korbeláře k 18.02.2013
schvaluje
*
02.01
*
p. Josefa Fujeru členem kontrolního výboru
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

10

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

