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Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

T : 17.06.2013

[ 2013 - 46 ]
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
Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2013 - 47 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky č.
o velikosti 1+1 v I. NP o celkové výměře 71.26 m² v domě čp.
na
v ul.
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.10.2012 a Změny prohlášení vlastníka
budovy ze dne 19.04.2011, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, do spoluvlastnictví p.
, bytem
a p.
, bytem
, každému jednu ideální polovinu,
za celkovou nabízenou cenu 404000,- Kč.
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Nemovitosti - záměr města
[ 2013 - 48 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje 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
[ 2013 - 49 ]
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 15 dnů, s úvodní cenou pro jednání
555000,- Kč
Nemovitosti - různé
[ 2013 - 50 ]
Sociálně zdravotní stavba v k. ú. Mladé Buky
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s odkoupením nemovitostí DPS - sociálně zdravotní stavby v k. ú. Mladé Buky za nabízenou kupní cenu
1950000,- Kč.
[ 2013 - 51 ]
Slezská čp. 166, spojovací lávka, trafostanice
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatné vypořádání ideálního spoluvlastnického podílu 979/10000 města Trutnov na budově čp. 166
Slezská ulice, Vnitřní Město, Trutnov, na spojovací lávce a trafostanici a dalších souvisejících nemovitostech
s ostatními spoluvlastníky nemovitostí. Převod bude dořešen formou Dohody spoluvlastníků nemovitostí
o směně nemovitostí a spoluvlastnických podílů na nemovitostech.
Pozemky - prodej
[ 2013 - 52 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 408 m² a části
(cca 70 m²) v
p.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m² za
(408 m²) a 300,- Kč/m² za
(cca 70 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 53 ]
p. p. 1505/3, p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1505/3 (cca 83 m²) a části p. p. 1505/11 (cca 69 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
pro dům čp. 286, 287, 288 M. Pujmanové Trutnov, a to pozemky pod okapovými chodníčky za kupní cenu
1,- Kč/m² a pozemky pod vstupními schody a pod přístřeškem pro popelnice za 250,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 54 ]
p. p. 2735 a další, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2735, p. p. 2736 a p. p. 2755 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov (pozemky pod okapovými
chodníčky) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 587 - 589 ulice Horská v Trutnově za kupní cenu
1,- Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 55 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 320 m²) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 56 ]

k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 50 m²) v k. ú. Horní Staré Město k rozšíření vlastních pozemků p.
a pí
za kupní cenu 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 57 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 196 m²) v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních pozemků p.
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
[ 2013 - 58 ]
, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 227 m²) v k. ú. Horní Staré Město k rozšíření vlastních pozemků
manželům
a
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 59 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(3678 m²) v
k výstavbě rodinného domu
a
za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 60 ]
st. p. 1291, k. ú. Horní Staré Město a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem pozemků pod trafostanicemi, t.j.
- st. p. 1291 (52 m²), st. p. 735 (47 m²), st. p. 1124 (46 m²), st. p. 1105 (75 m²) a st. p. 1289 (76 m²)
v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 600,- Kč/m²
- st. p. 232 (5 m²) v k. ú. Volanov za kupní cenu 300,- Kč/m²
- st. p. 69/2 (36 m²), st. p. 2106 (62 m²), st. p. 2152 (41 m²), st. p. 3361 (42 m²), st. p. 5276 (5 m²), část p. p.
2630/2 (27 m²), část p. p. 273/279 (16 m²), st. p. 5298 (9 m²) a část p. p. 273/180 (cca 14 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 1600,- Kč/m²
- st. p. 216 (7 m²) v k. ú. Libeč za kupní cenu 300,- Kč/m²
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - různé
[ 2013 - 61 ]

, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
a části
(cca 80 m²) v k. ú. Horní Staré Město za účelem výstavby
dvojgaráže p.

[ 2013 - 62 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(1065 m²) v k. ú. Trutnov sl.
rozšíření vlastních pozemků.

a p.

za účelem

[ 2013 - 63 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
(cca 250 m²)
p.
a pí

*
.

za účelem rozšíření vlastních pozemků

[ 2013 - 64 ]
p. p. 9 a další, k. ú. Debrné
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
přechod vlastnických práv k p. p. 2 (139 m²), p. p. 6 (1141 m²), p. p. 30/1 (452 m²), p. p. 30/2 (116 m²), p. p.
36 (213 m²), p. p. 77 (572 m²), p. p. 98 (260 m²), p. p. 104 (382 m²), p. p. 106/2 (797 m²), p. p. 124 (123 m²),
p. p. 128 (388 m²), p. p. 138/1 (47 m²), p. p. 138/2 (107 m²), p. p. 138/3 (233 m²), p. p. 147 (315 m²), p. p.
151 (139 m²), p. p. 152 (1477 m²), p. p. 153/1 (643 m²), p. p. 176 (311 m²) a p. p. 532/5 (527 m²) v k. ú.
Debrné. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
z ČR.
[ 2013 - 65 ]
p. p. 172/9, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 172/9 (35 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova z majetku ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Trutnova. Jedná se o veřejnou zeleň.
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Majetek města - různé
[ 2013 - 66 ]
Stanovení cen pro sportovní kluby
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2012-266/5 ze dne 17. prosince 2012
[ 2013 - 67 ]
MEBYS - dodatky ke smlouvám
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatků ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a Nájemní
smlouvě, obě uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov s. r. o. a dodatku ke Smlouvě o převodu
práv a povinností, uzavřené mezi městem Trutnov, MEBYS Trutnov s. r. o. a TJ Lokomotivou Trutnov o. s.,
všechny dle předloženého znění
Finanční záležitosti
[ 2013 - 68 ]
Rozpočet města na rok 2013 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 69 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč z evidence
[ 2013 - 70 ]
Finanční příspěvky - kultura a zájmová činnost
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dle předloženého návrhu kulturní komise rady města finanční příspěvky pro rok 2013 v kategorii kultura
a zájmová činnost, které přesahují částku 50000,- Kč.
[ 2013 - 71 ]
Finanční příspěvky - sport
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky dle předloženého návrhu komise pro sport a využití sportovních zařízení pro rok 2013
v kategorii sport, které přesahují částku 50000,- Kč.
Různé
[ 2013 - 72 ]
Výroční zprávy P ČR, MP a HZS
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu Policie ČR za rok 2012
*
01.02
*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2012
*
01.03
*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2012
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[ 2013 - 73 ]
Rekonstrukce komunikace Obránců Míru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Rekonstrukce komunikace Obránců Míru, Trutnov" v letech 2013 a 2014
dle předloženého návrhu
[ 2013 - 74 ]
Rákosníčkovo hřiště
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru ve formě vybudování dětského hřiště od firmy LIDL Česká republika v. o. s. v roce 2013
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na údržbu hřiště po dobu následujících 10 let
[ 2013 - 75 ]
Příspěvky na TDI
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory
bytové výstavby v níže uvedených částkách na jednu bytovou jednotku:
1)
, Trutnov ................... 80000,- Kč/1 b.j.
2)
, Trutnov…. 80000,- Kč/1 b.j.
ukládá
*
02.01
*
žadateli p.
a
povinnost umožnit městu Trutnovu bezúplatné užívání
komunikace v souladu se Zásadami č. 1/2008, čl. 5, odst. 2)
[ 2013 - 76 ]
Kulturní cena města Trutnova za rok 2012
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
Kulturní cenu města Trutnova p.
,
,
za významný přínos k obohacení kulturního života ve městě a za významný podíl na rozšíření novodobého
turistického zájmu o město a jeho historii i mytologii.
[ 2013 - 77 ]
"Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání"
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2011-161/3 z 27.06.2011 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
v případě podpory dotací projektu "Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání" jej zařadit do plánu
a rozpočtu města na roky 2013 až 2015
*
02.02
*
vyčlenění finančních prostředků do výše 1.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší
části projektu
*
02.03
*
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a 100 % případně neuznatelných nákladů naší části projektu z rozpočtu
města
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:31.05.2013 *
zajistit podepsání partnerské smlouvy s partnerem projektu
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[ 2013 - 78 ]
Drobné památky v okolí města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr získání bezprizorních drobných památek, nacházejících se na katastru Trutnov, do majetku města
Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
KT:20.09.2013
*
učinit neodkladné právní kroky k získání bezprizorních drobných památek, nacházejících se na katastru
Trutnova, do majetku města Trutnova formou jejich prohlášení za věci nalezené
[ 2013 - 79 ]
Provoz naučné stezky 1866
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy o provozu naučné stezky "Po stopách války 1866 - Den bitvy u Trutnova 27.06."
v předloženém znění
[ 2013 - 80 ]
Dotace na letním stadionu
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu dotačních podmínek v areálu
letního stadiónu dle předloženého návrhu
[ 2013 - 81 ]
Zástupci města v obchodních společnostech
zastupitelstvo města
navrhuje
*
01.01
*
Mgr. Tomáše Hendrycha jako zástupce města Trutnova do představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711
*
01.02
*
Ing. Hanu Horynovou jako zástupce města Trutnova do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., IČ 601408711
Zapsala :Matoušová

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

