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Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2012 - 39 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
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T : 23.06.2012

stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2012 - 40 ]
Studenec čp. 63
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné nemovitosti čp. 63 Studenec na pozemku st. p. 94, spolu s pozemkem st. p. 94 a p. p. 112,
v části obce Studenec, obec Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 12.10.2005, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 %
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, mimo výběrové řízení na neomezeně dlouhou dobu,
s úvodní nabídkovou kupní cenou 1100000,- Kč.
[ 2012 - 41 ]
Spojka čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
s ohledem na žádost nájemců nové zveřejnění záměru prodeje obsazeného domu čp. 142 ulice Spojka
na pozemku st. p. 818, spolu s pozemkem st. p. 818, v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú.
Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne 27.07.2011, dle Zásad pro prodej...., v opakovaném 1. kole
prodeje, s upřednostněním nájemníků, na dobu minimálně 60 dnů za nabídkovou kupní cenu platnou
pro 1. kolo prodeje, t.j. za 3363143,- Kč
[ 2012 - 42 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přípravu prodeje obsazených bezbariérových bytových jednotek č. 476/104, 476/106 a 476/110 v čp. 476
ul. Žižkova, na pozemku st. p. 4083, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu čp. 476 a
pozemku st. p. 4083, vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí. Bytové jednotky
budou prodány dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej...,
podle znaleckého posudku, zpracovaného dle platné vyhlášky.
[ 2012 - 43 ]
Blanická čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky č. 174/2 o velikosti 1+2 v I. NP o celkové výměře 79.45 m² v domě čp. 174
na st. p. 924 v ul. Blanická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.06.2004, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov nabídkovým řízením odlišným od "Zásad pro prodej...", bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny,
obecným zveřejněním za minimální nabídkovou cenu 320000,- Kč.
[ 2012 - 44 ]
Komenského - bez č.p./č.e. na st. p. 3660
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr, přípravu a zveřejnění záměru prodeje budovy výměníkové stanice bez č.p./č.e. (bez technologického
vybavení), Komenského ulice, na pozemku st. p. 3660, spolu s pozemkem st. p. 3660 o celkové výměře
109 m², v obci Trutnov, části města Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
15.03.2012 obecným zveřejněním na dobu min. 15 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou cenu 579280,- Kč, do vlastnictví společnosti ČEZ Teplárenská,
a. s., Říčany, Bezručova 2212/30, IČ 27309941
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Nemovitosti - prodej
[ 2012 - 45 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej podílu v rozsahu ideálních 3/4 na domě čp.
na pozemku
, spolu
s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
a s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
v části obce Střední Předměstí, obci Trutnov,
, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 28.01.2010, do vlastnictví
,
za nabídnutou cenu 1400000,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se smluvní odměnou realitní kanceláři I. Krkonošská realitní, spol. s r. o., ve výši 3 % včetně DPH
dle Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí.
[ 2012 - 46 ]
Prodej výměníkových stanic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej výměníkových stanic v dále uvedených školských, kulturních a sportovních zařízeních města Trutnova
v rozsahu znaleckého posudku soudního znalce Ing. Viktora Pecna č. 06-808/2012 ze dne 26.03.2012:
1. ZŠ M. Gorkého čp. 38, na st. p. 1437, Dolní Předměstí, Trutnov
2. ZŠ Komenského čp. 399, na st. p. 1993/1, st. p. 1993/2, st. p. 5514, Horní Předměstí, Trutnov
3. MŠ Komenského u čp. 485, na st. p. 3660, Horní Předměstí, Trutnov
4. Kino Revoluční čp. 20, na st. p. 1053, Dolní Předměstí, Trutnov
5. MŠ Horská čp. 282, na st. p. 315, Horní Staré Město, Trutnov 2
6. Krytý bazén Na Lukách čp. 432, na st. p. 4414, Kryblice, Trutnov
7. OPS Železničářská čp. 487 - 488, na st. p. 1836, st. p. 1835, Střední Předměstí, Trutnov
8. MŠ Žižkova čp. 465, na st. p. 3203, Horní Předměstí, Trutnov
9. MŠ speciální Na Struze čp. 124, na st. p. 885, Horní Předměstí, Trutnov
10. SZŠ a MŠ Horská čp. 160, na st. p. 599, st. p. 180/2, Horní Staré Město, Trutnov 2
11. MŠ Benešova čp. 222, na st. p. 235, Poříčí, Trutnov 3
12. ZŠ Náchodská čp. 18, na st. p. 239, Poříčí, Trutnov 3
13. Školní jídelna Náchodská u čp. 18, na st. p. 541, Poříčí, Trutnov 3
14. ZŠ a ŠD Pionýrů čp. 388, na st. p. 422, Poříčí, Trutnov 3
15. Fotbalový stadion Poříčí, Sportovní, na st. p. 1290, Poříčí, Trutnov 3
včetně příslušných sekundárních rozvodů akciové společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova
2212/30, IČ 27309941 za celkovou sjednanou kupní cenu 4373405,- Kč (včetně DPH)
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany,
spočívajícího
- v právu umístění a provozování technologických zařízení výměníkové stanice horkovodu a dále v právu
vstupu a chůze za účelem kontroly, oprav a údržby v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provozování
tohoto zařízení, v níže uvedených dotčených objektech:
ZŠ M. Gorkého čp. 38, na st. p. 1437, Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov
ZŠ Komenského čp. 399, na st. p. 1993/1, st. p. 1993/2, st. p. 5514, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ Komenského u čp. 485, na st. p. 3660, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
Kino Revoluční čp. 20, na st. p. 1053, Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov
Krytý bazén Na Lukách čp. 432, na st. p. 4414, Kryblice, k. ú. Trutnov
OPS Železničářská čp. 487 - 488, na st. p. 1836, st. p. 1835, Střední Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ Žižkova čp. 465, na st. p. 3203, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ speciální Na Struze čp. 124, na st. p. 885, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
- v právu umístění a provozování technologických zařízení výměníkové stanice parovodu a dále práva
vstupu a chůze za účelem kontroly, oprav a údržby v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provozování
tohoto zařízení, v níže uvedených dotčených objektech:
MŠ Horská čp. 282, na st. p. 315, k. ú. a část obce Horní Staré Město
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SZŠ a MŠ Horská čp. 160, na st. p. 599, st. p. 180/2, k. ú. a část obce Horní Staré Město
MŠ Benešova čp. 222, na st. p. 235, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
ZŠ Náchodská čp. 18, na st. p. 239, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
Školní jídelna Náchodská u čp. 18, na st. p. 541, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
ZŠ a ŠD Pionýrů čp. 388, na st. p. 422, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
Fotbalový stadion Poříčí, Sportovní, na st. p. 1290, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
- obojí za celkovou sjednanou jednorázovou úplatu ve výši 10000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 47 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej obsazené bytové jednotky č.
o velikosti 1+3 (111 m²) ve 3. nadzemním podlaží domu čp.
na pozemku
na pozemku
, včetně spoluvlastnických podílů
na domě a stavebních pozemcích, v části města Poříčí, v obci Trutnov,
, dle zákona
č. 72/1994 Sb., v platném znění v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.02.2011 a Prohlášení vlastníka
ze dne 06.08.2001 do vlastnictví
, za nabízenou kupní cenu 370000,- Kč
souhlasí
*
02.01
*
s vrácením kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
Nemovitosti - různé
[ 2012 - 48 ]
Železničářská čp. 487-488
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem technologie OPS Železničářská čp. 487 - 488 v rozsahu znaleckého posudku soudního znalce
Ing. Viktora Pecna č. 06-808/2012 ze dne 26.03.2012 do vlastnictví Společenství vlastníků bytových
jednotek Křižík, Železničářská 487, Trutnov, IČ 25958003 za nabídnutou cenu 51000,- Kč.
Pozemky - prodej
[ 2012 - 49 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(373 m²) v
za kupní cenu
300,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující.
[ 2012 - 50 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 2 m²) v
za kupní
cenu 700,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující.
[ 2012 - 51 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci
v
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(484 m²) a

(141 m²)
za kupní

cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 52 ]
p. p. 2835/1, p. p. 2835/12, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2835/1 (cca 170 m²) v k. ú. Trutnov za účelem zřízení parkovacích stání (zatravňovací
dlažba) a p. p. 2835/12 (308 m²) za účelem zajištění příjezdové cesty k parkovišti a k domům Družstvu ALFA
Zámečnická za kupní cenu 300,- Kč/m² s tím, že prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci. Termín
kolaudace stavby je do 30.11.2014. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující.
[ 2012 - 53 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2468/1 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 551,
Trutnov na okapové chodníky za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 54 ]
p. p. 2763, p. p. 2849, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2763 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov na okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m² a p. p.
2849 (5 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m² Společenství pro dům Slévárenská 606 v Trutnově.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 55 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 65 m²) v
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 56 ]
st. p. 5833, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 5833 (5 m²) v k. ú. Trutnov spol. České dráhy, a. s., za kupní cenu 1500,- Kč/m² s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 57 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s prodejem části

*
(21 m²) a části

(1 m²) v

za kupní cenu 200,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (včetně poplatku za vynětí pozemku z lesního půdního
fondu u
a
v
), vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 58 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(159 m²) v
za kupní cenu ve výši 405,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2012 - 59 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
(1880 m²) v

*

za kupní cenu 300,- Kč/m²

[ 2012 - 60 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem podílů na
s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu, nemovitostí hradí nabyvatel.
[ 2012 - 61 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
(351 m²) a
za 30,- Kč/m².

*
(599 m²) v

[ 2012 - 62 ]
p. p. 1266, k. ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 1266 v k. ú. Trutnov, p. p. 290/1 v k. ú. Starý Rokytník a p. p. 1/1 v k. ú. Střítež
u Trutnova. Pozemky jsou určeny územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení část p. p. 1266
(cca 320 m²) veřejně prospěšnou stavbou. Převod bude realizován dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 63 ]
p. p. 2828 a další, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem pozemkových parcel 2828, 312, 3115, 314/1, 2657, 232, 316/2, 309/1, 200/2,
191/1, 1740/2, 129/1, 129/3, 124, 115, 2063, 364, 353/2, 356/4, 352/4, 352/5, 483, 466/2, 466/3, 440/4,
466/1, 440/1, 440/2, 440/3, 438/2, 444/1, 486, 2709/2, část 413/1 (cca 6500 m²), 419/1, 419/2, 419/3, 419/4
a 426 v k. ú. Starý Rokytník. Pozemky jsou určeny územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení.
Převod bude realizován dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 64 ]
p. p. 80/4 a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 80/4, p. p. 3034, p. p. 1964/1, p. p. 3085, p. p. 582, p. p. 959/3,
p. p. 2828/2 a části p. p. 2854 v k. ú. Babí. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb.
ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR – Pozemkového fondu ČR.
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[ 2012 - 65 ]
p. p. 158/1, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 158/1 (cca 550 m²) v k. ú. Starý Rokytník. Pozemek přešel
na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR - Pozemkového fondu
ČR.
[ 2012 - 66 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s přímým prodejem

*

za 150,- Kč/m²

[ 2012 - 67 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části
(35 m², t.j. nově vzniklá
)v
v majetku města
Trutnova, za část
v majetku
s doplatkem kupní ceny za rozdílnou výměru ve výši 100,- Kč/m² ze strany
. Náklady spojené
s převodem budou hrazeny takto: geometrický plán hradí město, kolek a daně budou hrazeny každou
stranou z jedné poloviny.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 68 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města

*
ze dne

ve věci uzavření nájemní smlouvy na byt
na dobu 6 měsíců, kdy nájemní smlouva bude dále
prodlužována o 6 měsíců pouze pokud bude řádně hrazeno nájemné a služby
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
na dobu určitou 1 rok, kdy nájemní
smlouva bude dále prodlužována o 1 rok pouze pokud bude řádně hrazeno nájemné a služby
Finanční záležitosti
[ 2012 - 69 ]
Rozpočet města na rok 2012
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2012 - 70 ]
Finanční příspěvky na rok 2012-kultura, zájmová činnost
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky nad 50000,- Kč pro rok 2012 v oblasti kultura a zájmová činnost dle předloženého návrhu
*
01.02
*
poskytnutí finančních příspěvků pro o. s. Alternativa pro kulturu Trutnov a TŠ Bonifác Rtyně v Podkrkonoší
v režimu podpory de minimis dle předloženého návrhu
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[ 2012 - 71 ]
Finanční příspěvky na rok 2012 - sport
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky nad 50000,- Kč pro rok 2012 v oblasti sport dle předloženého návrhu
[ 2012 - 72 ]
Finanční příspěvek - o. s. Trutnov - město draka
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 100000,- Kč pro o. s. Trutnov - město draka jako příspěvek na pořádání tří akcí :
Trutnovský masopustní rej, Už ho nesou! a Sundání draka
Různé
[ 2012 - 73 ]
Výroční zprávy P ČR, MP a HZS za rok 2011
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu Policie ČR za rok 2011
*
01.02
*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2011
*
01.03
*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2011
[ 2012 - 74 ]
Kulturní cena města Trutnova
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
Kulturní cenu města Trutnova
za jeho celoživotní práci v oblasti poznávání historie města Trutnova
a
za mimořádné obohacení kulturního života města Trutnova v roce 2011
[ 2012 - 75 ]
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2011
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
Nejlepší sportovec města Trutnova
- BK KARA Trutnov - basketbal
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let
- oddíl kanoistiky TJ Loko Trutnov - kajak
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Tým 3x K1 Muži sjezd - kajakáři
kanoistiky TJ Loko Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Starší minižákyně - BK KARA Trutnov - basketbal
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
– oddíl kuželek TJ Loko Trutnov
Cena za významný přínos trutnovskému sportu

9

- sjezd na divoké vodě – oddíl

[ 2012 - 76 ]
Vymezení nové hranice MPZ
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s rozšířením hranice městské památkové zóny v Trutnově dle předloženého návrhu
[ 2012 - 77 ]
Regenerace MPZ - rozdělení dotace
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městské památkové zóny v Trutnově
pro rok 2012 spolu s příspěvky z rozpočtu města dle předloženého návrhu
*
01.02
*
rozdělení finančních prostředků žadatelům dle předloženého návrhu
[ 2012 - 78 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč z evidence
[ 2012 - 79 ]
Transport Trutnov s. r. o.
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou společenské smlouvy společnosti Transport Trutnov s. r. o., dle předloženého návrhu
[ 2012 - 80 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
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 následovně:
1.
...................... 16133,- Kč/1 b.j.
2.
.......... 80000,- Kč/1 b.j.
[ 2012 - 81 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 82 ]
Cestovní náhrady
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření o cestovních náhradách v předloženém znění
*
01.02
*
dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnov a Závodní organizací Odborového svazu
státních orgánů a organizací při MěÚ Trutnov v předloženém znění
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[ 2012 - 83 ]
Regulační plán Červený kopec
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
formou opatření obecné povahy č. 01/2012/HLM "Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov Červený kopec"
po ověření, že není v rozporu:
a) s výsledky projednání
b) s vydanou územně plánovací dokumentací
c) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
d) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho
prováděcích právních předpisů
e) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
f) se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob
[ 2012 - 84 ]
Volba člena rady města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
Mgr. Pavla Káňu členem rady města Trutnova s platností od 16.04.2012
[ 2012 - 85 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
MUDr. Jozefa Kochana členem kontrolního výboru zastupitelstva města s platností od 16.04.2012
Zapsala :Matoušová

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

