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T : splněn
T : splněn

[ 2013 - 193 ]
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 - 194 ]
Palackého čp. 256
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 256 Palackého ul. na pozemku st. p. 1465, spolu s pozemkem st. p. 1465
o výměře 357 m² a pozemkem p. p. 2000/4 o výměře 411 m², vše v části města Horní Předměstí, v obci
Trutnov, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.07.2012, do vlastnictví Polikliniky Masarykův
dům s. r. o., Palackého 201, Trutnov, IČ 25949250, za nabídnutou kupní cenu 3 510 000,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kaucí ve výši 50000,- Kč neúspěšným žadatelům
Nemovitosti - záměr města
[ 2013 - 195 ]
Malé náměstí čp. 38
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru provedení zániku stávající nebytové jednotky č.38/1 o výměře 13.90 m² a s tím související
změny spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 38 na pozemku st. p. 308 a pozemku st. p.
308, Malé náměstí, v části města Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, v obci Trutnov.
[ 2013 - 196 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2012-92/3 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu
s pozemkem st. p. 10/1 o výměře 420 m², v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 25.10.2013 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 475 210,- Kč
[ 2013 - 197 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2012-172/4 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, včetně příslušenství,
spolu s pozemkem st. p. 197, vše v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město,
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v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.11.2013 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání
4 500 000,- Kč.
[ 2013 - 198 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2012-94/3 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem
st. p. 5/2 a pozemkem p. p. 1976 (parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku
st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části města Horní Staré Město a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 07.11.2013, novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 %
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2 250 000,- Kč.
[ 2013 - 199 ]
Zahradnictví - ul. Náchodská
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2012-93/3 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí: prázdný objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642
v ul. Náchodská, spolu s pozemkem st. p. 3642 o výměře 1421 m² a pozemkem p. p. 722/25 o výměře
2513 m², vše v části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 25.11.2013, novým obecným zveřejněním, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní
cenou pro jednání ve výši 4 440 000,- Kč
[ 2013 - 200 ]
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, s úvodní cenou pro jednání ve výši 5 55 000,- Kč
[ 2013 - 201 ]
FK Sokol Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru od klubu FK Sokol Volanov, IČ 47467100, nemovitosti v rozsahu znaleckého posudku ze dne
06.11.2013: budovu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 161 a pozemky p. p. 37/5
o výměře 3880 m² a p. p. 37/6 o výměře 1051 m², vše v části města Volanov, v obci Trutnov, k. ú. Volanov
Pozemky - prodej
[ 2013 - 202 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 45 m²)
manželům
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 203 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 85 m²)
manželům
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 204 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 28 m²)
pí
k rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 205 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(607 m²)
p.
za kupní cenu 150,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 206 ]
st. p. 1257, st. p. 1258, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1257 (217 m²) a st. p. 1258 (216 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova jednotlivým vlastníkům
bytových jednotek SVJ Sportovní 496, 497, Trutnov 3 tak, jak mají podíly na domě za kupní cenu
200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 207 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(362 m²)
pí
k rozšíření vlastních pozemků
za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
[ 2013 - 208 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 1720 m²) a
(273 m²), obě
, manželům
a
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 209 ]
k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(32 m²) v k. ú. Horní Staré Město manželům
a
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.

5

[ 2013 - 210 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2471/7 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům čp. 239, Úpské nábřeží,
Trutnov, jako okapový chodníček (cca 30 m²) za 1,- Kč/m² a přístupový chodník (cca 70 m²) za 300,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 211 ]
p. p. 2137 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2137 (cca 200 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník za kupní cenu
1,- Kč/m² (cca 110 m²) a jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m² (cca 90 m²) Společenství
vlastníků jednotek Úpská 532 - 535 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
s prodejem st. p. 1255 (212 m²), st. p. 1256 (211 m²), st. p. 1257 (212 m²) a st. p. 1258 (213 m²) v k. ú. Horní
Staré Město za kupní cenu 200,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků
jednotek Úpská 532 - 535 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 212 ]
a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem manželům
a
(466 m²) za kupní cenu 1631,- Kč
(109 m²) za kupní cenu 1631,- Kč/m²
- část
(cca 361 m²) za kupní cenu 236,- Kč/m²
- část
(cca 393 m²) za kupní cenu 1135,- Kč/m²
v k. ú. Trutnov za účelem výstavby komerčně administrativního objektu s bytovou jednotkou
- dvě části
(cca 21 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m² za účelem vybudování sjezdu
k objektu.
Prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby.
Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2014 za stávajících podmínek nájemní smlouvy č.
.
V případě nedodržení termínu kolaudace stavby bude nájemní vztah prodloužen o 1 rok za nájemné
15,- Kč/m²/rok. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 213 ]
p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 242/1 (cca 50 m²) jako okapový chodníček v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1,- Kč/m² a
části p. p. 242/1 (cca 60 m²)jako přístupové chodníky a pozemek pod popelnicemi v k. ú. Trutnov za kupní
cenu 300,- Kč/m² Společenství vlastníků jednotek Procházkova 520 - 521. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 214 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(121 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1600,- Kč/m² p.
k rozšíření
vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 215 ]
st. p. 1259 a další, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 1259 (217 m²), st. p. 1260 (236 m²), st. p. 1261 (195 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní
cenu 200,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Úpská 545, 546, 547,
Trutnov, tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 216 ]
st. p. 4366 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 4366 (314 m²), st. p. 4367 (308 m²), st. p. 4368 (313 m²) v k. ú. Trutnov, pozemky
pod panelovými domy, jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Smetanova 810,
811, 812 Trutnov tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 70,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2013 - 217 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
(154 m²) a části
vlastních pozemků.

*

(cca 300 m²)

pí

k rozšíření

[ 2013 - 218 ]
st. p. 117/2 a další, k. ú. Dolní Staré Buky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem st. p. 117/2 (20 m²), st. p. 118/2 (37 m²), st. p. 121/2 (17 m²), p. p. 335/17 (29 m²), p. p. 335/18
(27 m²), p. p. 335/19 (193 m²), p. p. 335/20 (309 m²), p. p. 335/21 (343 m²) a p. p. 1189 (29 m²) v k. ú. Dolní
Staré Buky v areálu kempu Dolce od obce Staré Buky za kupní cenu 80,- Kč/m² s tím, že náklady spojené
s převodem hradí kupující.
[ 2013 - 219 ]
p. p. 102/1 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 300005 a pronájmem pozemkových parcel č. 102/1, 496/1,
179/29, 494/4, 179/50, 106/1, 106/3, 105 v k. ú. Dolní Staré Město a pozemkové parcely č. 2175/1, 2175/2,
980/3, 980/4, 2181, 2183/5, 2183/18, 2183/19, 2183/20, 2183/21, 2183/22, 2183/23, 2183/24, 2183/25
v k. ú. Trutnov o celkové výměře 111814 m² společnosti Trutnov Property Development, a. s. za účelem
realizace průmyslové zóny na dobu určitou do prodeje pozemků, nejdéle však do 30.04.2014 za nájemné
ve výši 1,- Kč/m²/rok za stávajících podmínek nájemní smlouvy č. 300005.
*
01.02
*
se změnou v podmínkách prodeje pozemků dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí smlouvě kupní a
zřízení věcného břemene č. 300005:
Ponížená kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, kdy
1. splátka ve výši 10 937 215.60 Kč bude uhrazena do 31.03.2014
2. splátka ve výši 5 419 125.60 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2015; z této části kupní ceny kupující
při splacení uhradí prodávajícímu úroky ve výši 2.68 % p. a. za období od podání návrhu na vklad
vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí do zaplacení.
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[ 2013 - 220 ]
p. p. 1930/44, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 1930/44 (24 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Ferbeo s. r. o. za účelem parkování za kupní
cenu 300,- Kč/m².
Bytové záležitosti
[ 2013 - 221 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytu pí
, bytem
, mimo "Zásady č. 1/2011 pro postup při pronájmu
obecních bytů" o vel. 1+1 na adrese
, kde nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
6 měsíců. Nájemní smlouva na byt se bude prodlužovat vždy na dalších 6 měsíců, pokud bude řádně hrazeno
nájemné a služby spojené s bytem.
[ 2013 - 222 ]
zastupitelstvo města
trvá
*
01.01
na plnění usnesení zastupitelstva města

*
ze dne

[ 2013 - 223 ]
Bytové družstvo Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku č. 2 k "Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí"
č. R/176/02 ze dne 30.12.2002 mezi městem Trutnovem a Bytovým družstvem Horní Staré Město
ve věci rozšíření Článku III. - Rozsah práv a povinností při hospodaření se společnou věcí, bod 8. o uzavření
nájemních smluv na všech 40 bytů, nebytových prostorů a společných (ostatních) prostorů a vybírat v plném
rozsahu nájemné od všech nájemců (uživatelů všech čtyřiceti nájemních bytů, nebytových prostorů a
společných (ostatních) prostorů.
Majetek města - různé
[ 2013 - 224 ]
Vlastnictví nalezených drobných památek
zastupitelstvo města
schvaluje,
*
01.01
*
že budou do majetku města Trutnova zařazeny drobné bezprizorní památky nalezené na katastru Trutnov dle
přílohy, kromě kříže na p. p. 1160/2 v k. ú. Babí, kříže na p. p. 1853/2 v k. ú. Babí a torza kříže na p. p. 1302/1
v k. ú. Poříčí u Trutnova, k jejichž vlastnictví se vlastníci přihlásili v zákonné lhůtě.
Finanční záležitosti
[ 2013 - 225 ]
Rozpočet města na r. 2013 -rozpočtové opatření č.4
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 4" dle předloženého návrhu
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[ 2013 - 226 ]
Rozpočtové provizorium města na r. 2014
zastupitelstvo města
stanoví
*
01.01
*
"Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2014" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 227 ]
Rozpočtový výhled města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočtový výhled města Trutnova na roky 2015 - 2018" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 228 ]
Finanční příspěvek - TJ Jiskra Bohuslavice n. Ú.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 37 500,00 Kč TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice čp. 1, Trutnov 3,
IČ 60153661, jako příspěvek na opravu závlahového systému fotbalového hřiště a rekonstrukci jeho hrací
plochy.
[ 2013 - 229 ]
Finanční příspěvek - o. s. KARO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro o. s. KARO, Školní 13, Trutnov, a to část finančního příspěvku
ve výši 30000,00 Kč bude použita na financování hracího prvku do herny mateřského centra.
[ 2013 - 230 ]
Finanční příspěvky - kategorie "SPORT"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 9 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., IČ 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, jako příspěvek na účast závodnice
na ME v plavání v dánském
Herningu
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč SKBU Trutnov, IČ 60151048, Gorkého 38, Trutnov, jako příspěvek
na organizaci turnaje v karate pro děti do 15 let "Trutnovský dráček"
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., IČ 47462965, Revoluční 164, Trutnov,
na krytí nákladů spojených s cestou p. Bojarského, trenéra amerického fotbalu, na CAMP do USA.
[ 2013 - 231 ]
Finanční příspěvky - kategorie "SPORT II."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 150 000,00 Kč Sportovnímu klubu OLFIN CAR - VELLA, IČ 60155311,
Komenského 399, Trutnov, jako příspěvek na úpravu lyžařských běžeckých tratí pro veřejnost a vytvoření
chybějícího informačního systému.
[ 2013 - 232 ]
Finanční příspěvky - kategorie "SPORT III."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 150 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., IČ 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, jako příspěvek na dofinancování akcí organizovaných v roce 2013.
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[ 2013 - 233 ]
Finanční příspěvky – kategorie SPORT IV."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 500 000.00 Kč BK-SERVIS s. r. o., IČ 28800702, Na Nivách 568, Trutnov, jako
příspěvek na provoz ligového týmu basketbalistek v roce 2014.
[ 2013 - 234 ]
Finanční příspěvek - kategorie "KULTURA I."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 100 000,00 Kč o. s. Trutnov - město draka, IČ 26670003, Železničářská 507,
Trutnov, jako příspěvek na akci sdružení v roce 2014 "Trutnovský masopust"
[ 2013 - 235 ]
Finanční příspěvek - kategorie "SPORT V."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., IČ 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, jako příspěvek na činnost a provoz prvoligového basketbalového týmu mužů v roce
2014.
[ 2013 - 236 ]
Státní fond rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
předčasné splacení úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení reg. číslo 191/396-05 ve 4. čtvrtletí roku 2013
dle předloženého návrhu
Různé
[ 2013 - 237 ]
ZŠ Komenského 399, Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, Komenského 399, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 238 ]
Regulační plán Městské památkové zóny
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
Regulační plán Městské památkové zóny Trutnov po ověření jeho souladu s
a) politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území
c) s požadavky zákona č. 183/2013 a jeho prováděcích právních předpisů
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů
[ 2013 - 239 ]
Právní a závazné předpisy města a MěÚ
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
zásady č. 3/2013, o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování
budov ve městě Trutnově
*
01.02
*
zásady č. 4/2013, o poskytování příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové
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výstavby
*
01.03
*
zásady č. 5/2013, pro postup při pronájmu obecních bytů
*
01.04
*
zásady č. 6/2013, program o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov
*
01.05
*
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města
č. 1/2002, o závazných částech regulačního plánu zóny Trutnov - Nové Dvory
*
01.06
*
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o provedení speciální ochranné deratizace
schvaluje
*
02.01
*
změnu odst. 3 článku 5 "Zásad č. 5/2013, pro postup při pronájmu obecních bytů", která spočívá ve změně
textu "O pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou a o umisťování žadatelů do domova důchodců
rozhoduje Rada města Trutnova"
ruší
*
03.01
*
zásady č. 3/2003, o částečné úhradě nákladů na pořízení změn územně plánovací dokumentace města
Trutnova
[ 2013 - 240 ]
o. s. Trutnov - město draka
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
podporu poskytovanou občanskému sdružení Trutnov - město draka dle předloženého návrhu
[ 2013 - 241 ]
Školské obvody spádových ZŠ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 "O stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných
městem Trutnovem" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 242 ]
Změna statutu starosty města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Mgr. Ivana Adamce na pozici neuvolněného starosty s platností od 01.01.2014
stanovuje
*
02.01
*
s platností od 01.01.2014 plat neuvolněnému starostovi v maximální výši dle příslušného nařízení vlády
upravuje
*
03.01
*
statut sociálního fondu s platností od 01.01.2014 takto:
- v čl. 1, odst. 2 se za text „uvolněných členů zastupitelstva města Trutnova“ vkládá text „a starosty města
Trutnova“
- v čl. 2, odst. 1, písm. b) se za text „uvolněným členům zastupitelstva města“ doplňuje text „a starostovi
města Trutnova
Zapsala :Matoušová

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

