Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 01.03.2010

Usnesení
z 5. schůze rady města ze dne 1. března 2010
OBSAH
Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
2010 - 208/5 Palackého čp. 80
Mgr. Hendrych
2010 - 209/5 Národní čp. 213
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2010 - 210/5 Pražská čp. 391
Mgr. Hendrych
2010 - 211/5 Náměstí Horníků čp. 495
Mgr. Hendrych
2010 - 212/5 Jihoslovanská čp. 148
Mgr. Hendrych
2010 - 213/5 Spojenecká čp. 61
Mgr. Hendrych
2010 - 214/5 Dlouhá čp. 646
Mgr. Hendrych
2010 - 215/5 Rekreační středisko DOLCE - kemp,sportoviště
Mgr. Hendrych
2010 - 216/5 Rekreační středisko DOLCE - restaurace, kiosek,..
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2010 - 217/5 p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
Mgr. Hendrych
2010 - 218/5 p. p. 826, p. p. 796, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 219/5 p. p. 644/1, k.ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2010 - 220/5 p. p.
, k.ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 221/5 p. p.
k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2010 - 222/5 p. p. 1148, k. ú. Dolní Staré Buky
Mgr. Hendrych
2010 - 223/5 p. p. 2132, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 224/5 p. p. 2190/8, p. p. 2850, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 225/5 st. p. 5768, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2010 - 226/5 p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město a další
Mgr. Hendrych
2010 - 227/5 st. p. 3675 a další, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 228/5 p. p. 149/7 a násl., k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 229/5 p. p. 2227/3, p. p. 2213/3, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 230/5 p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

1

2010 - 231/5

p. p. 237/45, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 232/5 p.p.986/2, p.p.987, p.p.1902/1, k. ú. Mladé Buky
Mgr. Hendrych
2010 - 233/5 p. p. 246/3 a další, k.ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 234/5 p. p. 166, p. p. 178/2, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2010 - 235/5 Pojištění majetku města
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2010 - 236/5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
Mgr. Adamec
Různé
2010 - 237/5 Volby 2010
Mgr. Adamec
2010 - 238/5 Městský znak
Mgr. Adamec
2010 - 239/5 Zápis do Mateřské školy Trutnov
Mgr. Adamec
2010 - 240/5 Prodej na veřejném prostranství
Mgr. Adamec
2010 - 241/5 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec
Kontrola plnění usnesení
[ 2010 - 129 ] RM
[ 2010 - 140 ] RM
[ 2010 - 186 ] RM
[ 2010 - 190 ] RM
[ 2010 - 191 ] RM
[ 2010 - 192 ] RM
[ 2010 - 193 ] RM
[ 2010 - 193 ] RM
[ 2010 - 194 ] RM
[ 2010 - 194 ] RM

02.01 Urč.:Mgr. Hendrych
02.01 Urč.:Mgr. Málek
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.02 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.02 Urč.:Ing. Franc

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

: 15.03.2010
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: 26.04.2010
: splněn
: 26.04.2010

Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 208 ]
Palackého čp. 80
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 80 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 90.10
m² ukončení činnosti
Trutnov 3, ve sdružení hodinářství-zlatnictví TIME ke
dni 31.01.2010
souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 80 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 90.10
m² s ukončením nájemní smlouvy, uzavřené s
,
Trutnov a
Trutnov 3, ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým
nájemcem
*
02.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 80 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 90.10 m² (1 prodejna 31.60 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.30 m², 1 kancelář 6.10 m², 2
sklady 48.00 m², 1 umývárna 1.70 m² a 1 WC 1.40 m²)
Trutnov, na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za
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sklady a 685,- Kč/m²/rok za umývárnu, WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny TIME - hodinářství zlatnictví.
[ 2010 - 209 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 213 Národní, umístěné v I. NP o celkové
výměře 151.10 m² (chodba 21.50 m², kancelář 19.60 m², prodejna 49.10 m², sklad 24.80 m², sklad 17,90 m²,
sklad 14.00 m², 2x WC + umývárna o celkové výměře 4.20 m²) firmě TK OBALY s. r. o., se sídlem Národní
213, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 1375.- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 685.Kč/m²/rok za sklady, 550.- Kč/m²/rok za sociální zařízení včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování velkoobchodní prodejny s obalovým materiálem. 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 210 ]
Pražská čp. 391
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 391 Pražská, umístěné v I. NP a suterénu o
celkové výměře 298.38 m² (restaurace 71.94 m², výčep 21.00 m², kuchyň 47.01 m², kancelář 10.32 m², 5
umýváren + WC o celkové výměře 13.30 m², 6 skladů o celkové výměře 68.41 m², sklep 7.16 m², 3 šatny o
celkové výměře 10.61 m², komora 8.66 m², 4 chodby o celkové výměře 31.01 m², 2 zádveří o celkové
výměře 8.96 m²)
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let
za nájemné dohodou ve výši 270964,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace. 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.
[ 2010 - 211 ]
Náměstí Horníků čp. 495
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 495 náměstí Horníků, umístěné v I. NP a sklepu o
celkové výměře 192.30 m² (1 prodejna 57.00 m², 2 výlohy o celkové výměře 9.20 m², 1 kancelář 5.80 m², 1
sklad 44.00 m², 1 schodiště 3.70 m², 1 strojovna + výtah 5.20 m², 1 umývárna 3.20 m², 1 WC 1.10 m², 2
komory o celkové výměře 4.70 m² a 3 sklepy o celkové výměře 58.40 m²) s
Voletiny
17, Trutnov 3, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 1375,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy,
kancelář, 685,- Kč/m²/rok za sklad, schodiště, strojovna + výtah, 550,- Kč/m²/rok za umývárnu, WC, komory,
415,- Kč/m²/rok za sklepy, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny rybářských potřeb a krmiva pro drobné zvířectvo. 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.
[ 2010 - 212 ]
Jihoslovanská čp. 148
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 148 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 35.50 m² (1 prodejna 30.00 m² a 1 sklad 5.50 m²) s
159, Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 1650,- Kč/m²/rok za prodejnu a 1095,- Kč/m²/rok za
sklad, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny
dárkového zboží, tapet, bytového textilu a bytových doplňků. 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.
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[ 2010 - 213 ]
Spojenecká čp. 61
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 61 Spojenecká, umístěného v I. a II. NP o celkové výměře 105.03 m² žádost
o schválení obnovení nájemní smlouvy
nesouhlasí
*
02.01
*
u nebytového prostoru v čp. 61 Spojenecká, umístěného v I. a II. NP o celkové výměře 105.03 m² s dřívějším
obnovením nájemní smlouvy platné do 31.10.2010 s
Trutnov. Objekt čp. 61 je v současné době připravován k prodeji.
[ 2010 - 214 ]
Dlouhá čp. 646
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 646 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové výměře
73.53 m² (1 prodejna 45.80 m², 1 sklad 13.82 m², 1 úklidová komora 2.51 m², 1 šatna 9.20 m² a 1 WC 2.20
m²)
, Trutnov - Horní
Staré Město za nabízené nájemné.
[ 2010 - 215 ]
Rekreační středisko DOLCE - kemp,sportoviště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 600/09/M ze dne 13.07.2010 na pronájem kempu a
sportoviště v areálu rekreačního střediska Dolce, uzavřené s
ve věci úhrady
nájemného za období březen - prosinec 2010 za nemovitý majetek platbami dle předloženého návrhu
[ 2010 - 216 ]
Rekreační středisko DOLCE - restaurace, kiosek,..
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 601/09/M ze dne 13.07.2010 na pronájem restaurace, kiosku
č. 1 a části přilehlého pozemku v areálu rekreačního střediska Dolce, uzavřené s
ve
věci úhrady nájemného za období březen - prosinec 2010 za nemovitý majetek platbami dle předloženého
návrhu
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 217 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 20 m²) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou p.
za účelem využití umístění stávajícího přístřešku na auto za nájemné 10,- Kč/m²/rok na
dobu určitou 3 let.
[ 2010 - 218 ]
p. p. 826, p. p. 796, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 826 (cca 4284 m²) a p. p. 796 (6745 m²) v k. ú. Poříčí u
Trutnova
za účelem sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
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[ 2010 - 219 ]
p. p. 644/1, k.ú. Horní Staré Město
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 644/1 (25 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem umístění stávající zděné garáže
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 220 ]
p. p.
k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
nesouhlasit s prodejem p. p
v k. ú. Poříčí u Trutnova

.

[ 2010 - 221 ]
p. p.
k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s výkupem části p. p
v k. ú. Babí od
za
účelem vybudování cyklostezky za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím, že náklady na převod, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 222 ]
p. p. 1148, k. ú. Dolní Staré Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 1148 (1125 m²) v k. ú. Dolní Staré Buky od obce Staré Buky za účelem
rekonstrukce komunikace za kupní cenu 1,- Kč. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009-287/6 ze dne 23.11.2009.
[ 2010 - 223 ]
p. p. 2132, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2132 (cca 200 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům čp. 577,
578, 579 ul. Dlouhá, Trutnov 4, za účelem okapového chodníku za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 224 ]
p. p. 2190/8, p. p. 2850, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2190/8 (cca 120 m²) a p. p. 2850 (7 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 609 Ulice Slévárenská v Trutnově za účelem okapového chodníku za
nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2010 - 225 ]
st. p. 5768, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s prodejem části st. p. 1377 (cca 22 m²) v k. ú. Trutnov (t.j. nově vzniklá st. p. 5768) společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 1500,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí kupující.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 226 ]
p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem následujících parcel - p. p. 102 (24859 m²), p. p. 179/29 (33843 m²), p. p. 494/4 (1110 m²), p. p.
105 (10569 m²), p. p. 496/1 (1400 m²), p.p. 179/28 (63070 m²), p. p. 179/7 (18625 m²), p. p. 179/50 (5234
m²), p. p. 106/1 (4581 m²), p. p. 106/3 (203 m²) v k. ú. Dolní Staré Město a p. p. 2175/1 (21868 m²), p. p.
2175/2 (20622 m²), p. p. 980 (2093 m²), p. p. 2183/5 (7748 m²), p. p. 2181 (884 m²) a část p. p. 2183/1 (cca
10700 m²) v k. ú. Trutnov společnosti MAPON, a. s. Pozemky budou pronajaty za účelem výstavby objektů,
zpevněných ploch a přístupových komunikací v souladu s územním plánem. Pronájem bude uzavřen na
dobu určitou do 31.12.2012 na výše uvedené pozemky za nájemné 1,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy s dohodou o budoucí smlouvě kupní a zřízení věcného břemene se
společností MAPON, a. s., dle předloženého návrhu
[ 2010 - 227 ]
st. p. 3675 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem st. p. 3675 (12 m²), st. p. 3787 (16 m²), st. p. 3788 (8 m²), st. p. 3790 (12 m²) a st. p. 3791 (16
m²) v k. ú. Trutnov Českému zahrádkářskému svazu, ZO Trutnov, k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 0.30 Kč/m²/rok. O pozemky bude rozšířena stávající nájemní smlouva č. 970062. Jedná se o pozemky
pod chatkami fyzických osob nacházejících se v zahrádkářské kolonii na Kryblici.
[ 2010 - 228 ]
p. p. 149/7 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky následujících parcel - část p. p. 149/7 (cca 330 m²), p. p. 149/18 (82 m²), část p. p.
2227/1 (cca 4000 m²), část p. p. 2227/2 (cca 200 m²), část p. p. 2785/1 (cca 680 m²), část p. p. 2236 (cca
130 m² - plocha stávajícího chodníku), p. p. 2787 (195 m²) a st. p. 4841 (9 m²) v k. ú. Trutnov společnosti
Trutnov Centrum s. r. o. Pozemky budou vypůjčeny za účelem provedení Obchodního centra Trutnova a
provedení nových chodníků, dopravní komunikace a vysázení zeleně s podmínkou, že nesmí být přerušen
provoz na komunikaci Horská. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011.
[ 2010 - 229 ]
p. p. 2227/3, p. p. 2213/3, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) ul. Horská a část p. p. 2213/3 (2 m²) ul. Školní, vše v k. ú. Trutnov,
k umístění tří reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou od 03.03.2010 do
31.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) a části p. p. 2213/3 (2 m²), v k. ú. Trutnov, v termínu od
01.01.2010 do 02.03.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 230 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (1 m²) ul. Hradební, v k. ú. Trutnov
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 03.03.2010 do 25.11.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/2 (1 m²) v
k. ú. Trutnov v termínu od 26.11.2009 do 02.03.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2010 - 231 ]
p. p. 237/45, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 237/45 (1 m²), ul. Blanická, v k. ú. Trutnov
(Oční optika) k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 06.04.2010 do 05.04.2011 za nájemné ve výši 2,Kč/m²/den.
[ 2010 - 232 ]
p.p.986/2, p.p.987, p.p.1902/1, k. ú. Mladé Buky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 220430, uzavřené se Správou KRNAP, k 31.12.2009
[ 2010 - 233 ]
p. p. 246/3 a další, k.ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na částech p. p. 246/3,
p. p. 498/3, p. p. 246/2, p. p. 246/1, p. p. 246/4, p. p. 245/1 v k. ú. Dolní Staré Město a p. p. 106/1 v k. ú.
Horní Staré Město v celkovém rozsahu 200 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 234 ]
p. p. 166, p. p. 178/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a. s. Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na části p. p. 166 a části p. p. 178/2 v k. ú.
Starý Rokytník v celkovém rozsahu 6 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Majetek města - různé
[ 2010 - 235 ]
Pojištění majetku města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zadávací dokumentaci k zadání veřejné zakázky "Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti
za škodu města Trutnov" dle předloženého návrhu
Finanční záležitosti
[ 2010 - 236 ]
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
*
01.02
*
rozdělení zisků do fondu příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
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Různé
[ 2010 - 237 ]
Volby 2010
rada města
pověřuje
*
01.01
*
vedoucího oddělení správy budov odboru Kancelář MěÚ uzavíráním nájemních smluv, smluv o výpůjčce a
smluv o poskytnutí služeb za účelem zajištění volebních místností pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a pro volby do Zastupitelstva města Trutnova v roce 2010
[ 2010 - 238 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnov SK Powerlifting Trutnov na plakátech, letácích, diplomech a
vlastním průběhu Mistrovství České republiky v silovém trojboji 2010, které se uskuteční 24.04.2010 v
Trutnově.
[ 2010 - 239 ]
Zápis do Mateřské školy Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
Trutnov na školní rok 2010/2011 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 240 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
společnosti ACCRUE s. r. o. umístit předzahrádku pro občerstvení před jí pronajatou provozovnou SPORT
BAR "21" v ul. Jihoslovanská 164 v souladu s předloženým nákresem. Vedle zahrádky bude zajištěn
dostatečný prostor pro pěší. Předzahrádka bude umístěna v období od dubna do září 2010.
*
01.02
*
prodej úklidových mopů a kartáčů před domem čp. 70 na Krakonošově náměstí v
termínu od 01.04.2010 do 23.12.2010.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:15.03.2010 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2010 - 241 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 15. března 2010 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

