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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 480 ]
Jiráskovo náměstí čp. 528, 529, 530
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - nebytové jednotky dvougaráže č. 528/101 na pozemku st. p. 1760/1
v prvním nadzemním podlaží domů čp. 528 na pozemku st. p. 1760/3, čp. 529 na pozemku st. p. 1760/4, čp.
530 na pozemku st. p. 1760/5, Jiráskovo náměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domů čp. 528, čp. 529 a čp. 530, 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, obecným zveřejněním na dobu
min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců, za nabídkovou cenu 380000,- Kč.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 481 ]
Horská čp. 238
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 238 ul. Horská, umístěné v I. NP o celkové výměře
98.97 m² (čekárna 24.21 m², 2 sklady 2.18 m² a 1.98 m², 2 ordinace 28.24 m² a 15.52 m², 3 chodby 3.40 m²,
6.88 m², 3.15 m², kuchyň 8.54 m², předsíň WC 1.74 m², WC pacienti 1.66 m², WC personál 1.47 m²)
.
, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 68004,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování ordinace praktického lékaře. 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.
[ 2011 - 482 ]
Palackého čp. 103
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru žadateli s nejvyšší nabídkou včetně náhradníka na adrese čp. 103
Palackého ul., umístěné v I. NP o celkové výměře 72.40 m² (2 prodejny 16.30 m² a 16.30 m², 2 výlohy
o celkové výměře 4.80 m², kancelář 10.30 m², sklad 23.30 m² a WC 1.40 m²)
1.
za nájemné ve výši 2500,- Kč/m²/rok za 2 prodejny,
výlohy, kancelář, 1500,- Kč/m²/rok za sklad, 1000,- Kč/m²/rok za WC, za účelem zřízení květinářství
2.
, nabízí nájemné ve výši 2200,Kč/m²/rok za prodejnu - zadní část (23.30 m²) a výlohy, 1100,- Kč/m²/rok za sklady - přední 2 místnosti 16.30
m² a 16.30 m² a kancelář 10.30 m², 685,- Kč/m²/rok za WC, za účelem zřízení prodejny kojeneckého textilu
a kočárků. Počátek nájemního vztahu od 01.07.2011.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení nebytového prostoru uhrazeno.
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o přidělení
nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
Nebytové prostory - různé
[ 2011 - 483 ]
MBP - odpis nevymahatelné pohledávky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 89636,- Kč za firmou Vladimír Franek - IZOMIT, ul.
Osloboditeľov 175, Belá, Slovenská republika, IČ 10946268. Jedná se o částku z uplatněné reklamace
za opravy střech z období 1997 - 1998.
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Pozemky - záměr města
[ 2011 - 484 ]
st. p
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 485 ]
p. p. 382/1, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 382/1 (9853 m²) v k. ú. Babí společnosti DOROSTOVÁ UNIE
- sdružení křesťanských dorostů o. s. za účelem provozování dětského stanového tábora v termínu
od 01.07. do 15.08.2011 za nájemné 150,- Kč.
[ 2011 - 486 ]
p. p. 2074/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2074/6 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2011 - 487 ]
p. p. 217/1, p. p. 1120, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 217/1 (154 m²) a část p. p. 1120 (cca 145 m²) v k. ú. Libeč
p
k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2011 - 488 ]
p. p. 2215/8, p. p. 139/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat (nájemní smlouva s dohodou o budoucí koupi)
část p. p. 2215/8 (cca 100 m²) a p. p. 139/1 (398 m²) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby dle územního plánu,
t.j. např. výstavba hotelu, penzionu, stavba a zařízení pro tělovýchovu a sport, obchodní prodej a služby, atd.
Pozemky budou prodány zájemci, který nejlépe vyhoví níže stanoveným podmínkám:
- kolaudace stavby bude do 30.11.2015
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 1500,- Kč/m²
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do kolaudace stavby
- nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m²/rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se pronájem prodlouží o dva roky s tím, že bude sjednána
smluvní pokuta 1000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
- zájemce k nabídce doloží studii předpokládané výstavby
Podrobnější podmínky (podmínky prostorového uspořádání, přípustné využití atd.) budou zájemcům dány
k nahlédnutí na odboru rozvoje města a územního plánování MěÚ Trutnov.
nesouhlasí
*
02.01
s pronájmem p. p.
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*
v k. ú. Trutnov pí

k zahrádkářským účelům

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 489 ]
p. p. 602/77, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p. 602/77 (223 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 91 m² za kupní cenu 1,- Kč/m²
(okapový chodník) a 132 m² za kupní cenu 250,- Kč/m² (manipulační plocha za domem) Společenství
vlastníků jednotek kpt. Jaroše 331 a 332 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 490 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
souhlasit se směnou části p. p
v k. ú. Trutnov majetku pí Š
v k. ú. Trutnov ve vlastnictví města Trutnova bez doplatku a s tím, že náklady
spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 491 ]
p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280039, uzavřené s p.
na pronájem části p. p. 249/1 v k. ú.
Trutnov, z důvodu ukončení nájemní smlouvy na provoz Country clubu Bonanza dohodou k 30.03.2011.
[ 2011 - 492 ]
p. p. 317/4 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se slevou nájemného ve výši 520,- Kč z nájemní smlouvy č. 290006, uzavřené na pronájem části p. p. 317/4,
části p. p. 317/2 a 317/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova,
z důvodu zřícení skály na pozemek
a nemožnosti pozemek v současnosti užívat.
[ 2011 - 493 ]
p. p. 96/1, st. p. 73, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odpisem dlužné částky v celkové výši 8091,- Kč. Dluh vznikl p
a části st. p. 73 v k. ú. Dolní Staré Město

Š

z pronájmu části p. p. 96/1

[ 2011 - 494 ]
st. p. 4872, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem st. p. 4872 (64 m²) v k. ú. Trutnov společnosti ZERO Trutnov I., s. r. o., za účelem umístění
stávajícího prodejního stánku potravin a smíšeného zboží, za nájemné 400,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let.
[ 2011 - 495 ]
p. p. 304/2, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 304/2 (cca 1300 m²) v k. ú. Voletiny
Š
Š
k zahrádkářským
účelům za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být
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předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2011 - 496 ]
p. p. 1955/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1955/3 (1562 m²), p. p. 2160/35 (546 m²), p. p. 2160/26 (386 m²), p. p. 2160/36 (278 m²)
v k. ú. Trutnov pí
k provozování zemědělské činnosti a diagnostické, zkušební a
poradenské činnosti v ochraně rostlin za nájemné 247,- Kč/rok na dobu neurčitou od 01.10.2010 s roční
výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října běžného roku
[ 2011 - 497 ]
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1515/12 (1 m²) v k.ú. Trutnov, ul. M. Gorkého, firmě Family drogerie s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 21.06.2011 do 22.05.2012 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2011 - 498 ]
st. p. 168, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 168 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého,
k umístění stojanu
na květiny na dobu určitou od 10.05. do 23.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 499 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/16 (49 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti U Kostela s. r. o. k umístění
předzahrádky u restaurace U Kostela na dobu určitou od 19.05. do 20.09.2011 za nájemné ve výši 1.50
Kč/m²/den
[ 2011 - 500 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 14.05.2011 do 15.04.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 501 ]
st. p. 5793, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části st. p. 5793 (75 m²) v k. ú. Trutnov, náměstí Republiky, firmě U Kostela s. r. o. k umístění
předzahrádky na dobu určitou od 19.05. do 20.09.2011
[ 2011 - 502 ]
p. p. 230/8, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 230/8 (1192 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na dobu určitou od 01.06. do 31.12.2011 za účelem veřejné sportovní a tělovýchovné činnosti
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[ 2011 - 503 ]
p. p. 1629/23, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou účelu nájmu u p. p. 1629/23 v k. ú. Horní Staré Město na sečení za nájemné 0.20 Kč/m²/rok.
Pozemek užívají
na základě nájemní smlouvy č. 240708.
[ 2011 - 504 ]
p. p. 2303/2, p. p. 1396/2, 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 kabelového vedení NN na částech p. p. 2303/2 a p. p. 1396/2 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 24 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 505 ]
p. p. 161/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost KASPER KOVO s. r. o. na části p. p. 161/12 v k. ú.
Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby dešťové kanalizace v celkovém
rozsahu 2 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 506 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p
na části p. p.
v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby dešťové kanalizace v celkovém rozsahu 2 m².
Jednotková cena činí 50,- Kč/m˝ + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2011 - 507 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva uložení
kanalizace, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na částech pozemků p. p.
v k. ú. Trutnov s vlastníky pozemků, a to s p
. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 508 ]
p. p. 2185/41, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s preventivním odstoupením od tvrzeného nájemního vztahu se společností RAILREKLAM, spol. s r. o.,
Praha 1, na pronájem části p. p. 2185/41 v k. ú. Trutnov
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Petra Kučeru, vedoucího majetkového odboru tímto úkolem a dalším jednáním v dané věci
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Bytové záležitosti
[ 2011 - 509 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 82 o vel. 1+2 standardní byt s pí
na dobu určitou 6 měsíců. Podmínkou je řádné placení nájemného, služeb, hrazení dluhu na bytě Palackého
82 a nákladů spojených s podáním žaloby na dluh měsíční částkou ve výši 3000,- Kč, počínaje měsícem
květnem 2011
[ 2011 - 510 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
žádost p.

*
, o povolení splátek nákladů soudního řízení

nepovoluje
*
02.01
*
splátky nákladů soudního řízení a dluhů souvisejících s bytem
trvá
*
03.01
*
na zaplacení celé částky vzhledem ke skutečnosti, že je již zahájeno exekuční řízení
[ 2011 - 511 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původních nájemců
, trvale bytem
, Trutnov, na nové nabyvatele
, trv. bytem
v Bytovém družstvu Horní Staré Město - Horská 658, byt č. 25 a garáž č. 1 v I. NP bytového domu Horská
659
Majetek města - různé
[ 2011 - 512 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přesunutím části finančního příspěvku na provoz a údržbu předmětu nájmu dle nájemní smlouvy č.
011005, uzavřené se společností TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s., z měsíce
listopadu 2011 na měsíc květen ve výši 1 mil. Kč a z měsíce prosince na měsíc červen 2011 ve výši
800000,- Kč, dle předloženého návrhu
Finanční záležitosti
[ 2011 - 513 ]
Hospodaření PO k 31.03.2011
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2011
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[ 2011 - 514 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč obci Malé Svatoňovice na částečné krytí nákladů spojených
s pořádáním literárního festivalu "Studánecká Čapkiana 2011"
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Domovu pro seniory Pilníkov na částečné krytí akcí domova pro klienty
v roce 2011
Různé
[ 2011 - 515 ]
SFRB - BC Kryblická 375
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Kryblická 375, Trutnov, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.05.2011 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Kryblická 375, Trutnov
[ 2011 - 516 ]
SFRB - p.
rada města
schvaluje
*
01.01
uzavření zástavní smlouvy s p
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření zástavní smlouvy s p

*

, Trutnov, dle předloženého návrhu

T:23.05.2011 *
, Trutnov

[ 2011 - 517 ]
Vodovod Lhota - Bezděkov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky, s. p., k p. p. 882/1
v k. ú. Lhota u Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:20.05.2011 *

[ 2011 - 518 ]
Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklotrasy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
zrušit část usnesení zastupitelstva města 2010-285/5 ze dne 13.12.2010, které se týká p. p. 1309/2 v k. ú.
Poříčí u Trutnova
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
schválit výkup pozemku p. p. 1309/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova (trvalý zábor cca 336.2 m², dočasný zábor 79.6
m²)
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
uložit Ing. Francovi zajištění uzavření smlouvy o právu provést stavbu
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[ 2011 - 519 ]
Názvy mostů a lávek přes Úpu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
schválit přidělení názvu mostům a lávkám přes hlavní koryto řeky Úpy:
1. v k. ú. Horní Staré Město
a) mostu, který spojuje Kopretinovou ulici s ulicí Nad Jezem název most U Jezu
b) mostu, který spojuje obě části ulice Za Komínem, název Úzký most
c) mostu, který spojuje obě části Tovární ulice, název Továrenský most
2. v k. ú. Dolní Staré Město
a) mostu, který spojuje ulice K Úpě a Za Úpou, název Novodvorský most
3. v k. ú. Trutnov
a) mostu u hotelu Patria, název Sportovní most
b) lávce, spojující sídliště Stadion II (Smeťák) s letním koupalištěm, název Plovárenská lávka
c) lávce pro pěší a cyklisty Cyklistická lávka
4. v k. ú. Poříčí u Trutnova
a) mostu, který spojuje ulice Náchodská a Vrbová, název Obloukový most
b) mostu, který spojuje ulice K Mostu a Podstráňská, název Vodácký most
c) lávce, která převádí přes Úpu také horkovod, název Bílá lávka
d) lávce, která zkracuje cestu z Koutů směrem do centra města, název Koutecká lávka
[ 2011 - 520 ]
Názvy ulic v k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
vymezit ulice Vysoká stráň, Za Řekou, Na Hrázi, U Elektrárny, Na Skalce a Na Stráni
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
přidělit název a vymezit ulici Na Kopci
[ 2011 - 521 ]
Názvy ulic - Muchova ulice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.06.2011 *
schválit v k. ú. Trutnov, část města Kryblice, pro ulici, která odbočuje z ulice K Poříčské stráni, název
Muchova ulice
[ 2011 - 522 ]
UFFO - mobilní pódium
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením mobilního podia od firmy Europodium, rue Gutenberg 12, Gresswiler, Francie, v ceně 31626
EUR bez DPH
pověřuje
*
02.01 Urč:p. Libor Kasík
uzavřením předmětné smlouvy

T:23.05.2011 *

[ 2011 - 523 ]
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
rada města
jmenuje
*
01.01
*
inventarizační komisi pro sbírkové předměty Muzea Podkrkonoší v Trutnově ke dni 31.12.2007 dle
předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:23.05.2011 *
zajistit provedení inventury sbírkových předmětů Muzea Podkrkonoší v Trutnově
[ 2011 - 524 ]
Speciální ZŠ a Mateřská škola Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, jejíž činnost vykonává Speciální základní škola a
Mateřská škola, Trutnov, dle předloženého návrhu
[ 2011 - 525 ]
ZŠ Trutnov, Komenského 399
rada města
stanovuje
*
01.01
*
Mgr. Petru Horčičkovi, řediteli Základní školy, Trutnov, Komenského 399, jednotlivé složky platu dle
předloženého návrhu
[ 2011 - 526 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
nepovoluje
*
01.01
*
p
prodej sezónního ovoce (čerstvé jahody) na parkovišti před obchodním domem
Cihelna, ul. Za Cihelnou, v termínu od 20.05. do 20.07.2011
[ 2011 - 527 ]
ZŠ Trutnov, V Domcích 488
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na akci "Výměna výplní otvorů a doplnění meziokenních vložek, II. etapa, ZŠ, Trutnov,
V Domcích 488" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2011 - 528 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín další schůze rady města na pondělí 23. května 2011 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

