Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 02.08.2010
Usnesení
z 15. schůze rady města ze dne 2. srpna 2010
OBSAH
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2010 - 783/15 Libeč - garáž bez č.p./č.e.
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - záměr města
2010 - 784/15 Žižkova čp. 476
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2010 - 785/15 Jihoslovanská čp. 33
Mgr. Hendrych
2010 - 786/15 Národní čp. 199
Mgr. Hendrych
2010 - 787/15 R. Frimla čp. 816
Mgr. Hendrych
2010 - 788/15 Revoluční čp. 20
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2010 - 789/15 Voletiny čp. 18
Mgr. Hendrych
2010 - 790/15 Vodní ul. - výměník
Mgr. Hendrych
2010 - 791/15 ZŠ V Domcích 488 -ČVUT
Mgr. Hendrych
2010 - 792/15 ZŠ V Domcích 488 - SLU
Mgr. Hendrych
2010 - 793/15 Areál DOLCE - kiosek č. 2
Mgr. Hendrych
2010 - 794/15 PKS Bojiště
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - různé
2010 - 795/15 Revoluční čp. 20
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2010 - 796/15 p. p.
k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 797/15 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 798/15 p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
Mgr. Hendrych
2010 - 799/15 p. p. 1383/3 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 800/15 p. p. 106/5, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2010 - 801/15 p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 802/15 p. p.
k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 803/15 p. p. 582/1 a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2010 - 804/15 st. p
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 805/15 p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 806/15 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

1

2010 - 807/15

p. p. 131/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2010 - 808/15 p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 809/15 p. p. 708/4, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 810/15 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 811/15 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 812/15 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 813/15 p. p. 780/4, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 814/15 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 815/15 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 816/15 p. p. 2855, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 817/15 p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2010 - 818/15 p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 819/15 p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 820/15 p. p
k. ú. Trutnov a další
Mgr. Hendrych
2010 - 821/15 p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 822/15 p. p
k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
2010 - 823/15 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 824/15 p. p.
a další, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2010 - 825/15 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 826/15 p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 827/15 p. p. 1564/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 828/15 p. p. 1377, p. p. 1358, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 829/15 p. p. 2903, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 830/15 p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
Mgr. Hendrych
2010 - 831/15 p. p. 2353/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 832/15 p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 833/15 p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 834/15 p. p. 2683, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 835/15 p. p. 2102/3, p. p. 2185/22, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 836/15 p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

2

2010 - 837/15

p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 838/15 p. p. 2227/2, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 839/15 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 840/15 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 841/15 p. p. 2013/21, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 842/15 p. p. 2427, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 843/15 st. p. 112, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 844/15 st. p. 72, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 845/15 p. p. 147, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 846/15 p. p.2213/3,p. p. 2213/2, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 847/15 p. p. 2750, p. p. 2190(5, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 848/15 p. p. 2190/8, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 849/15 p. p. 1106/3, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
2010 - 850/15 p. p. 2136/11, p. p. 2135/9, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 851/15 p. p. 269/4 a násl., k. ú. Voletiny
Mgr. Hendrych
2010 - 852/15 p. p. 2/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 853/15 p. p. 132/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 854/15 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 855/15 p. p. 616/12 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 856/15 p. p.
, k. ú. Trutnov
28.06.2010
Mgr. Hendrych
2010 - 857/15 p. p. 2748, p. p. 2013/8, k. ú.Trutnov, p. p. 933/5, k.ú .HSM
Mgr. Hendrych
2010 - 858/15 p. p. 2228/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2010 - 859/15
Mgr. Hendrych
2010 - 860/15
Mgr. Hendrych
2010 - 861/15
Mgr. Hendrych
2010 - 862/15
Mgr. Hendrych
2010 - 863/15
Mgr. Hendrych
2010 - 864/15
Mgr. Hendrych
2010 - 865/15
Mgr. Hendrych
2010 - 866/15
Mgr. Hendrych
2010 - 867/15 Barvířská čp. 27 - VŘ
Mgr. Hendrych

3

2010 - 868/15

Spojenecká čp. 61 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 869/15 Dlouhá čp. 573 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 870/15 Dlouhá čp. 646 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 871/15 M. Gorkého čp. 262 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 872/15 Spojka čp. 142 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 873/15 Havlíčkova čp. 6 - VŘ
Mgr. Hendrych
2010 - 874/15 Bulharská čp. 55 - VŘ
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2010 - 875/15 Pult centralizované ochrany
Mgr. Hendrych
2010 - 876/15 Pojištění majetku města
Mgr. Hendrych
2010 - 877/15 TJ Lokomotiva Trutnov
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2010 - 878/15 Finanční příspěvky
Mgr. Adamec
2010 - 879/15 Hospodaření PO k 30.06.2010
Mgr. Adamec
Různé
2010 - 880/15 Trutnov - Bojiště - odkanalizování
Ing. Horynová
2010 - 881/15 SCT - UFFO - ceník parkovného
Ing. Horynová
2010 - 882/15 Parkoviště U Studny
Ing. Horynová
2010 - 883/15 Veřejné osvětlení Bojiště
Ing. Horynová
2010 - 884/15 "V bílé stopě k sousedům"
Ing. Horynová
2010 - 885/15 "V bílé stopě k sousedům" VŘ na rolbu
Ing. Horynová
2010 - 886/15 Společenské centrum Trutnovska... - interiér
Ing. Horynová
2010 - 887/15 Územní plán města - dodatek č. 1
Ing. Horynová
2010 - 888/15 Městský znak
Mgr. Adamec
2010 - 889/15 Odtokové poměry v územním obvodu města Trutnova
Mgr. Adamec
2010 - 890/15 Domov pro seniory Trutnov
Mgr. Adamec
2010 - 891/15 Domov pro seniory - kapacita poskytovaných služeb
Mgr. Adamec
2010 - 892/15 DPS - pořadník na rok 2010 - dodatek
Mgr. Adamec
2010 - 893/15 Nebytové prostory v budovách škol
Mgr. Adamec
2010 - 894/15 Společenské centrum... dovybavení budovy
Mgr. Adamec
2010 - 895/15 ČVUT Praha - smlouva o spolupráci...
Mgr. Adamec
2010 - 896/15 Pečovatelská služba Trutnov - věcný dar
Mgr. Adamec
2010 - 897/15 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

4

Kontrola plnění usnesení
[ 2010 - 129 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2010 - 521 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Kučera
[ 2010 - 705 ] RM 02.01 Urč.:p. Michal Syrovátka
[ 2010 - 772 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Géc
[ 2010 - 778 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2010 - 779 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2010 - 780 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Hásek, ředitel školy

T
T
T
T
T
T
T

: splněn
: splněn
: 06.09.2010
: 06.09.2010
: 06.09.2010
: 06.09.2010
: 06.09.2010

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 783 ]
Libeč - garáž bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit prodej nemovitostí - objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p.
spolu s pozemkem st. p
vše v části obce Libeč, v obci Trutnov, v k. ú. Libeč, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 17.03.2009, do vlastnictví zájemce s nejvyšší nabídkou
Trutnov 2, za nabídnutou kupní cenu 71100,- Kč.
Nemovitosti - záměr města
[ 2010 - 784 ]
Žižkova čp. 476
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru prodeje bezbariérové bytové jednotky č
Žižkova, na pozemku st.
p
včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku, vše v k. ú. a obci Trutnov, v
části obce Horní Předměstí. Bytová jednotka bude prodávána dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Voborníka č.
843/30/2009 ze dne 16.07.2009, zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008
Sb. za cenu 217434,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 785 ]
Jihoslovanská čp. 33
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 33 Jihoslovanská, umístěného v I. NP o výměře 10.40 m² (1 místnost) s
ukončením nájemní smlouvy s
- BALTEX, Trutnov,
Č
, Trutnov, ke
dni 30.09.2010
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 33 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o
výměře 10.40 m² (1 místnost) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za
prodejnu, kancelář, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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. Nebude povoleno
provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2010 - 786 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 199 ul. Národní, umístěné ve II. NP
- kancelář č. 11 o výměře 24.05 m²
- prostory o celkové výměře 71.28 m² - kancelář č. 12 o výměře 19.33 m², kancelář č. 13 o výměře 22.30 m²,
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kancelář č. 14 o výměře 14.70 m², chodbička a kuchyňský kout o výměře 14.95 m². Kanceláře jsou pod
jedním uzamčením, propojeny chodbičkou, k dispozici je kuchyňka.
- prostory o celkové výměře 47.42 m² - kancelář č. 15 o výměře 17.64 m², kancelář č. 16 o výměře 24.38 m²,
chodbička o výměře 5.40 m². Kanceláře jsou pod jedním uzamčením, propojeny chodbičkou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s úvodní cenou pro
jednání ve výši 1375,- Kč/m²/rok za kancelář, 685,- Kč/m²/rok za chodbičku a kuchyňský kout, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování kanceláře firmy. Nájemce bude
hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytového prostoru, 1x ročně provede pronajímatel vyúčtování
služeb (el. energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, úklid). Předpokládané náklady služeb na jednu kancelář
jsou cca 13000,- Kč/rok.
[ 2010 - 787 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 816 ul. R. Frimla (budova ZŠ), umístěné v
1. patře pavilonu sportovní haly, č. dveří 41, o výměře 47 m², na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání
ve výši 685,- Kč/m²/rok za místnost, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování sportovní a volnočasové aktivity. Nájemce bude dále hradit veškeré energie spojené s užíváním
nebytového prostoru.
[ 2010 - 788 ]
Revoluční čp. 20
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 20 Revoluční, umístěné v I. NP, II. NP a sklepu
budovy kina Vesmír o celkové výměře 107.10 m² (1 bar 54.10 m², sklady a chodby o celkové výměře 44.60
m² a sociální zařízení o celkové výměře 8.40 m²) s
, Trutnov, ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 20 Revoluční, umístěné v I. NP, II. NP a
sklepu budovy kina Vesmír o celkové výměře 107.10 m² (1 bar 54.10 m², sklady a chodby o celkové výměře
44.60 m² a sociální zařízení o celkové výměře 8.40 m²) firmě Expresso Bar s. r. o., se sídlem Trutnov,
Palackého 382, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok za nájemné ve výši 1621.20 Kč/m²/rok za bar,
810.50 Kč/m²/rok za sklady a chodby a 648.50 Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování baru.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 789 ]
Voletiny čp. 18
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 18 Voletiny (restaurace) o celkové výměře 421.18 m²
(restaurace 61.32 m², klubovna 12.00 m², kuchyň 28.50 m², sklad 11.56 m², soc. zařízení 15.00 m², sklep
30.00 m², velký sál 179.10 m², jeviště 67.20 m², promítárna 16.50 m²) s p
ke dni
31.07.2010
[ 2010 - 790 ]
Vodní ul. - výměník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na výměník bez čp./če na st. p. 4420 v k. ú. Trutnov, část obce Vnitřní Město,
a chodbu na p. p. 46 a p. p. 2727 v k. ú. Trutnov, přístupné z ul. Vodní, o celkové výměře 187.40 m² (2
místnosti 67.60 m² a 9.80 m², chodba 110 m²) s občanským sdružením Trutnov - město draka, se sídlem
Železničářská 507, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 50,- Kč/rok za celý nebytový prostor, bez
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení skladu pro materiál občanského
sdružení Trutnov - město draka. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k
požadovanému způsobu využití, včetně případného zavedení el. energie a vody s tím, že v případě ukončení
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nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nájemce musí umožnit
přístup pracovníkům ČEZ k ventilové šachtě horkovodu ve výměníku i k vedení horkovodu v chodbě.
[ 2010 - 791 ]
ZŠ V Domcích 488 -ČVUT
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 488 V Domcích (budova ZŠ), umístěné v I. a II. NP
o celkové výměře 291.30 m² (posluchárna - místnost č. 8 o výměře 70.50 m², počítačová učebna - místnost
č. 17 o výměře 77.48 m², 2 seminární učebny o celkové výměře cca 130 m², kabinet - místnost č. 8 o výměře
13.32 m²) s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s podmínkou dokončení již zahájeného běhu výuky, za
nájemné dohodou ve výši 100,- Kč za kalendářní rok, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování činnosti spojené s výukou v jednotlivých semestrech a ve zkouškovém
období. Nájemce bude dále hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor (dodávka tepla,
teplé užitkové vody, elektřiny, studené vody, přístup k internetu). Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit výši
záloh na služby do výše skutečných cen a dle spotřeby. Úklid nebytových prostor si zajistí nájemce na své
náklady formou dohody se stávajícím zaměstnancem školy.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová T:06.09.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor s Českým vysokým učením technickým v Praze,
Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6
[ 2010 - 792 ]
ZŠ V Domcích 488 - SLU
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 488 V Domcích (budova ZŠ), umístěné v I. NP o
celkové výměře 142.05 m² (posluchárna - místnost č. 8 o výměře 70.50 m², počítačová učebna - místnost č.
9 o výměře 33.11 m², kancelář - místnost č. 6 o výměře cca 28.84 m², kuchyňka - místnost č. 7 o výměře
5.00 m², komora - místnost č. 8 o výměře 4.60 m²) se Slezskou univerzitou v Opavě, Opava, Na Rybníčku 1,
na dobu určitou od 01.0.9.2010 do 30.06.2013 s možností prodloužení, která musí být uplatněna nejpozději
01.09.2012, za nájemné dohodou ve výši 500,- Kč za jeden den pronájmu nebytových prostor, bez uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování činnosti spojené s výukou v jednotlivých
semestrech a ve zkouškovém období. Nájemce bude dále hradit zálohy na služby spojené s užíváním
nebytových prostor ve výši 500,- Kč/den za dodávku tepla, 500,- Kč/den za dodávku elektřiny, 50,- Kč/den za
dodávku vody. Úhrada za internet bude upřesněna dohodou. Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit výši
záloh na služby do výše skutečných cen a dle spotřeby. Úklid nebytových prostor si zajistí nájemce na své
náklady formou dohody se stávajícím zaměstnancem školy. Součástí pronájmu bude vybavení nebytových
prostor movitým majetkem.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová T:06.09.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor se Slezskou univerzitou v Opavě, Opava, Na
Rybníčku 1
[ 2010 - 793 ]
Areál DOLCE - kiosek č. 2
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s reinvesticí do kiosku č. 2 rekreačního střediska Dolce ve výši 18900,- Kč. Jedná se o úhradu 4 ks
zahradních stolů. Náklady budou čerpány z finančních prostředků určených na reinvestice pro rok 2010 dle
smlouvy o nájmu kiosku č. 2 v areálu rekreačního střediska Dolce ze dne 12.05.2004.
*
01.02
*
s nákupem nového chladícího zařízení pro kiosek č. 2 v areálu rekreačního střediska Dolce. Finanční
prostředky budou čerpány z reinvestic roku 2010 a částečně z reinvestic roku 2011.
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[ 2010 - 794 ]
PKS Bojiště
rada města
ruší
*
01.01
*
u nájemní smlouvy evidenční číslo 745/09/M ze dne 04.12.2009 na pronájem PKS Bojiště ustanovení v
článku IV. bod 15. v celém znění.
Bod č. 15 nahrazuje novým zněním: "Město Trutnov bude objednávat schválené investice i opravy a bude
průběžně kontrolovat prováděné práce a přebírat dílo."
Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 795 ]
Revoluční čp. 20
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
, Trutnov, o pronájem nebytového prostoru v čp. 20 Revoluční ul. kiosek ve vestibulu budovy kina Vesmír v I. NP o celkové výměře 15.30 m² (kiosek 4.20 m² a sklad 11.10
m²).
ruší
*
02.01
*
z technických důvodů nabídku pronájmu nebytového prostoru v čp. 20 Revoluční ul. - kiosek ve vestibulu
budovy kina Vesmír v I. NP o celkové výměře 15.30 m² (kiosek 4.20 m² a sklad 11.10 m²).
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 796 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 797 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 798 ]
p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 1261/1 (cca 25 m² ± 20 %) v k. ú.
Kocbeře společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR Hradec Králové za účelem vybudování odvodňovacího
příkopu silnice 1/37 Trutnov - Jaroměř za nájemné 100,- Kč/m²/rok. Pozemek bude prodán před kolaudací
stavby za kupní cenu dle znaleckého posudku, náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 799 ]
p. p. 1383/3 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1383/3 (1287 m²) a část p. p. 1383/1 (cca 97 m²) v k. ú.
Poříčí u Trutnova
za účelem využití jako skladovací plocha za nájemné
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2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba, výsadba stromů a parkování vozidel není
povoleno.
[ 2010 - 800 ]
p. p. 106/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 106/5 (1112 m²) v k. ú. Volanov
za
účelem sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů není povolena.
[ 2010 - 801 ]
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/8 (cca 100 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 není povolena.
[ 2010 - 802 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 803 ]
p. p. 582/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat v k. ú. Volanov p. p. 582/1 (1171 m²) a st. p. 146 (57 m²) firmě ATS servis, v. o. s., za kupní cenu 250,- Kč/m², včetně budovy bez čp. na st. p. 146, za symbolickou 1,- Kč za
účelem vybudování objektu pro prodej a distribuci autodílů s nočním dokem na zboží za podmínky, že do
objektu bude vestavěn výklenek nebo vestibul pro zastávku MHD. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 804 ]
st. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat podíl na st. p.
v k. ú. Trutnov, ul. Blanická,
) za nabízenou cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 805 ]
p. p
a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
v k. ú. Horní Staré Město část p. p.
m²) za nabízenou cenu 250,- Kč/m² a část p. p. 320/4 (cca 450 m²) za podmínky, že žadatelka odsouhlasí
kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
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[ 2010 - 806 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
za kupní cenu 250,- Kč/m² v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 807 ]
p. p. 131/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 131/2 (9650 m²), p. p. 124/2 (277 m²) a p. p. 127/1 (1709 m²)
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou TJ JISKRA BOHUSLAVICE za účelem sportovní činnosti - fotbalové hřiště,
dětské hřiště a kabiny za nájemné 100,- Kč/rok na dobu určitou do 31.10.2033. Ostatní podmínky smlouvy
se nemění.
[ 2010 - 808 ]
p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1486/1 (cca 65 m²) v k. ú. Trutnov
k
zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba, výsadba
stromů a parkování není povoleno.
[ 2010 - 809 ]
p. p. 708/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 708/4 (396 m²) v k. ú. Horní Staré Město
2
, z toho cca 376 m k zahrádkářským účelům za nájemné 2,2
2
Kč/m²/rok a cca 20 m k umístění pergoly za nájemné 10,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba není povolena.
[ 2010 - 810 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní
Staré Město Společenství vlastníků U Hřiště 382 - 383 Trutnov za účelem zřízení parkovacích stání za kupní
cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující. Do
doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 811 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 780/2 (cca 138 m²) v k. ú. Horní
Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 375 - 376 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za
kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
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[ 2010 - 812 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní
Staré Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 379 - 380, Trutnov, za účelem zřízení parkovacích
stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 813 ]
p. p. 780/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 780/4 (cca 88 m²) v k. ú. Horní Staré
Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 373 - 374, Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání za
kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 814 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 780/2 (cca 150 m²) v k. ú. Horní
Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 377 - 378,Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání
(zatravňovací dlažba) za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 815 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem hradí kupující.
[ 2010 - 816 ]
p. p. 2855, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2855 (cca 43 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek dům Polská 221, Trutnov, za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím,
že náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 817 ]
p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý
Rokytník za účelem výstavby rodinného domu za následujících podmínek:
- minimální kupní cena je ve výši 200,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána po kolaudaci stavby
- termín kolaudace stavby je do 31.12.2015
- do doby kolaudace stavby bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou za nájemné 1,- Kč/m²/rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby bude nájemné navýšeno na 5,- Kč/m²/rok
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 818 ]
p. p
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
nesouhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků.
[ 2010 - 819 ]
p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1441/7 (2178 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. Bateson plus s. r. o. za
účelem výstavby fotovoltaické elektrárny za nabízenou cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 820 ]
p. p.
k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit se směnou pozemků, t.j. část p. p
(
v majetku
na směnu budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2010 - 821 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p.
rozšíření vlastních pozemků

v majetku města Trutnova za část p. p
, vše v k. ú. Starý Rokytník s tím, že náklady

T:23.09.2010 *
v k. ú. Poříčí u Trutnova

za účelem

[ 2010 - 822 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Starý Rokytník
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 823 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem zajištění obslužnosti, opravy a vybudování inženýrských sítí pro stávající objekty a pro
plánovanou výstavbu bytového domu na další části p. p.
za kupní cenu 600,- Kč/m². Zároveň bude
zřízeno na nově vzniklé parcele věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníky domů čp
, obě v k. ú. Trutnov. Náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí
hradí kupující.
[ 2010 - 824 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
neschválit výkup
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T:23.09.2010 *

Volanov od spoluvlastníků pozemků,
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 825 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s pronájmem p. p.
zájemci.

*
v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům

ani jinému

[ 2010 - 826 ]
p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2202/14 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků pro dům Zámečnická čp.
2
613 až 615 Trutnov, za účelem stávající parkovací plochy za nájemné 3,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím,
že jakákoliv jiná výstavba není na pozemku povolena.
[ 2010 - 827 ]
p. p. 1564/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1564/1 (1415 m²), p. p. 2/1 (6551 m²) a p. p. 1/3 (630 m²) v k.ú. Poříčí u Trutnova
společnosti Most k životu o. p. s., Trutnov, za účelem údržby a užívání stávající parkové zeleně a na zajištění
přístupu k budově čp. 300 za nájemné 0.10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv jiná výstavba musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2010 - 828 ]
p. p. 1377, p. p. 1358, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1377 (4898 m²) a p. p. 1358 (2597 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem pastvy
a sečení trávy za nájemné 0.20 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba, kromě dočasného
oplocení, není povolena.
[ 2010 - 829 ]
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2903 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům a
umístění přístřešku za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba musí
být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 830 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 163/6 (cca 680 m²) v k. ú. Horní Maršov
stavebního materiálu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
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za účelem uložení

[ 2010 - 831 ]
p. p. 2353/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2353/1 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům
cca 46 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění chatičky cca 4 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu
určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 832 ]
p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 945/9 (5703 m²), p. p. 945/10 (3118 m²), p. p. 945/12 (75 m²), části p. p. 945/3 (1850 m²),
části p. p. 945/4 (1200 m²), části p. p. 945/5 (820 m²), části p. p. 945/6 (1190 m²), části p. p. 945/7 (1470 m²),
část p. p. 945/8 (800 m²), části p. p. 945/1 (570 m²) a části p. p. 945/11 (1700 m²) v k. ú. Trutnov Dělnické
tělovýchovné jednotě Trutnov na dobu určitou 15 let za účelem sportovního využití, a to především k
pálkovým hrám za roční nájemné 150,- Kč a s podmínkou, že bude umožněno TJ Lokomotivě Trutnov
bezplatně provozovat na sportovišti hod kladivem. Veškeré náklady spojené s provozem hřiště hradí
nájemce.
[ 2010 - 833 ]
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/3 (celkem 52 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti A & K s. r. o., k umístění
lešení (8 m²), zastřešení vchodu (4 m²) a k zajištění bezpečnosti chodců (40 m²) při opravě střechy, fasády a
komínů u čp. 101 na dobu určitou od 06.07.2010 do 30.08.2010
*
01.02
*
s pronájmem části p. p. 2213/3 (celkem 8 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti A & K s. r. o., k umístění
kontejneru při opravě střechy, fasády a komínů u čp. 101 na dobu určitou od 06.07.2010 do 30.08.2010 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 834 ]
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2683 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění mobilního
stánku za účelem prodeje točené zmrzliny na dobu určitou od 01.04.2011 do 30.09.2011 za nájemné ve výši
40,- Kč/m²/den
[ 2010 - 835 ]
p. p. 2102/3, p. p. 2185/22, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2102/3 (cca 96 m²) a p. p. 2185/22 (838 m²) v k. ú. Trutnov
k
zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 836 ]
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, společnosti Damping, spol. s r.o., k
umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
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[ 2010 - 837 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem čtyř parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
1720/3 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky, vše v k. ú. Trutnov, k umístění
reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm, firmě ELMONT-CH, spol. s r. o., na dobu určitou od 01.07.2010 do
30.06.2011 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok
[ 2010 - 838 ]
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 na dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 839 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A"
(kojenecká móda - Krokodýlek)
na dobu určitou od 30.06.2010 do 31.05.2011 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 840 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2227/3 (25 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě KV + ZL stavební spol. s r.
o. k umístění kontejneru na suť a k stání vozidel po dobu vykládky a nakládky materiálu z důvodu opravy
fasády v zadní části domu u čp. 73 (Haasův palác) na dobu určitou od 30.06.2010 do 31.08.2010.
[ 2010 - 841 ]
p. p. 2013/21, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2013/21 (cca 1 m²) v k.ú. Trutnov
za účelem umístění směrové
tabule k označení provozovny za nájemné 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok na dobu neurčitou
[ 2010 - 842 ]
p. p. 2427, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2427 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění
reklamního poutače (okna Dekor) na dobu určitou od 06.08.2010 do 05.08.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 843 ]
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 112 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, firmě TERGAST, spol. s r. o., k
umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 05.08.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
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[ 2010 - 844 ]
st. p. 72, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 72 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
, k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 06.08.2010 do 07.07.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 845 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (celkem 7 m²) v k.ú. Trutnov, ul. Revoluční,
k umístění
reklamního stojanu (1 m²) na dobu určitou od 05.08.2010 do 07.07.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a
k umístění předzahrádky s posezením na dobu určitou od 05.08. do 30.09.2010 za nájemné ve výši 1.50
Kč/m²/den
[ 2010 - 846 ]
p. p.2213/3, p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/3 (ul. Školní), p. p. 2213/2 (ul. Hradební) a část p. p. 2227/3 (ul. Školní, celkem
150 m², vše v k. ú. Trutnov p. Pavlu Ilievovi - GOS – generální opravy střech k umístění lešení pro opravu
střechy domu čp. 13 a k umístění kontejneru, plošiny a jeřábu (dle potřeby) na dobu určitou od 30.07. do
30.10.2010
[ 2010 - 847 ]
p. p. 2750, p. p. 2190(5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2750 a p. p. 2190/5 (celkem 54 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Slévárenská, firmě Haase
Pavel k umístění lešení za účelem zateplení fasády na dobu určitou od 30.07. do 15.09.2010
[ 2010 - 848 ]
p. p. 2190/8, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2190/8 (90 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Slévárenská, firmě STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení z důvodu opravy a zateplení fasády domu v termínu od 13.07. do
12.09.2010
[ 2010 - 849 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem p. p.
v k. ú.
Starý Rokytník s
pro právo uložení kabelu s přívodem elektrické energie a právo vjezdu
a vstupu za účelem oprav a provozování veřejného osvětlení v rozsahu 15 m². Náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 850 ]
p. p. 2136/11, p. p. 2135/9, 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 zemního kabelového vedení NN na části p. p. 2136/11 a části p. p.
2135/9 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 9 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
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náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 851 ]
p. p. 269/4 a násl., k. ú. Voletiny
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 zemního a vrchního (vzdušného) kabelového vedení VN a NN na
částech p. p. 269/4, p. p. 296/6, p. p. 249/2 a p. p. 1253/1 v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu 40 m².
Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 852 ]
p. p. 2/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové horkovodní přípojky v
celkovém rozsahu 5 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 853 ]
p. p. 132/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 132/3 v k. ú.
Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové teplovodní přípojky v
celkovém rozsahu 70 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 854 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační a vodovodní přípojky na částech p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 60 m². Jednotková cena činí 50,Kč/m² ` 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2010 - 855 ]
p. p. 616/12 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem p. p. 616/12, p. p. 1202
a p. p. 1246 v k. ú. Poříčí u Trutnova Pozemkovým fondem ČR pro právo uložení kabelu s přívodem
elektrické energie a stožárů veřejného osvětlení, právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování
veřejného osvětlení v rozsahu, který bude určen geometrickým plánem. Cena bude určena dle znaleckého
posudku. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 856 ]
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 vodovodního řadu v celkovém rozsahu 990
m². Jednotková cena činí 10,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
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[ 2010 - 857 ]
p. p. 2748, p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov, p. p. 933/5, k. ú. HSM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením usnesení rady města 2009 - 880, 882 a 885/14 ze dne 03.08.2009 (stavby pod č. 04B466,
04B468 a 04B471) usnesení 2009-1114/17 ze dne 5.10.2009 (stavba pod č. 04B485)
*
01.02
*
s vrácením zálohové částky ve výši 525635,- Kč za nerealizované stavby firmě DUPETO s. r. o.
[ 2010 - 858 ]
p. p. 2228/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2228/1 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby horkovodu v celkovém rozsahu
33 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 859 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením zapůjčení holobytu na adrese Na Dvorkách 244
"regulovaného nájemného"

do 31.12.2010 ve výši

[ 2010 - 860 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením náhradního bytu pro
o vel. 1+1 standardní byt (dříve
I. kat.) a zařazením na 2. místo v pořadníku na náhradní byty r. 2010 za podmínky vrácení bytu na adrese
Horská 142 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
[ 2010 - 861 ]
, Pardubice
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 862 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 863 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se změnou nájemce bytu v čp.
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*
ul. Dlouhá z původního nájemce

na nového nájemce pí

[ 2010 - 864 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 29097,- Kč na bytě
[ 2010 - 865 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 5 Na Dvorkách 244,
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"
[ 2010 - 866 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce
, trvale bytem
, na nového
nabyvatele
, v Bytovém družstvu Horní Staré Město - Horská
[ 2010 - 867 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou na adrese:
Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4620,- Kč
70000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu.
[ 2010 - 868 ]
Spojenecká čp. 61 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Spojenecká 61 o vel. 1+4 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
14000,- Kč
80000,- Kč
2.
13200,- Kč
79000,- Kč
3.
6000,- Kč
80000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2010 - 869 ]
Dlouhá čp. 573 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Dlouhá 573 o vel. 1+0 standardní byt (dříve I. kat.)
předplatné nájemné
1.
274680,- Kč
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2.
100000,- Kč
3.
66000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2010 - 870 ]
Dlouhá čp. 646 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Dlouhá 646 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
předplatné nájemné
1.
364848,- Kč
2.
238000,- Kč
3.
205000,- Kč
4.
203000,- Kč
5.
145000,- Kč
(vrátí byt 1+1)
6.
100000,- Kč
7.
66000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2010 - 871 ]
M. Gorkého čp. 262 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
M. Gorkého 262 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
předplatné nájemné
1.
238000,- Kč
2.
203000,- Kč
3.
151000,- Kč
4.
66000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2010 - 872 ]
Spojka čp. 142 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Spojka 142, č. bytu 1 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), I. podlaží, bude
pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2010 - 873 ]
Havlíčkova čp. 6 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 6, č. bytu 4 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), III. podlaží, bude
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pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2010 - 874 ]
Bulharská čp. 55 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Bulharská 55, č. bytu 3 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), II. podlaží, bude
pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2010 - 875 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu firma PRK Sigma 06, s. r. o., Chrudimská 2526/2a, Praha, IČO 27658902 do II.
kategorie ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centrální
ochrany
*
01.02
*
se zařazením objektu
- gynekologická ordinace Masarykovy polikliniky,
Palackého 201, Trutnov, do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické
zabezpečovací signalizace na pult centrální ochrany.
[ 2010 - 876 ]
Pojištění majetku města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 7720492674 na pojištění majetku města, kterým se navyšuje
agregovaná pojistná částka o 402713108,- Kč za Společenské centrum Trutnovska
*
01.02
*
s navýšením ročního pojistného o 99664,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření jmenovaného dodatku ke smlouvě s Kooperativou, pojišťovnou, a. s.
[ 2010 - 877 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
změny a navýšení příspěvku ve Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi společností Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Trutnov o. s. a městem Trutnovem. Změny byly schváleny usnesením ZM 2010-137/3.
Finanční záležitosti
[ 2010 - 878 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč o. s. Pomník zakladateli města Vysoké Mýto jako příspěvek na
realizaci pomníku Přemysla Otakara II.
*
01.02
*
finanční příspěvek veš výši 30000,- Kč TJ Poříčí, oddíl stolního tenisu, jako příspěvek na úpravu tělocvičny
pro soutěže ve stolním tenise
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*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč o. s. Český ragbyový svaz vozíčkářů - ČRSV na částečné krytí
nákladů na soustředění české reprezentace v ragby vozíčkářů v Trutnově a účast reprezentačního družstva
na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku.
[ 2010 - 879 ]
Hospodaření PO k 30.06.2010
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2010
Různé
[ 2010 - 880 ]
Trutnov - Bojiště - odkanalizování
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Trutnov- Bojiště - odkanalizování"
*
01.02
*
pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti následovně:
na 1. místě BAK stavební společnost, a. s., Vodní 177, Trutnov s cenou 29901342.68 Kč bez DPH
na 2. místě GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430 Kolín s cenou 33868047,- Kč bez DPH
na 3. místě STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, s cenou 34123501,- Kč bez DPH
na 4. místě Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, Praha 10, s cenou 33631198,Kč bez DPH
na 5. místě Eurovia CS a. s., Národní 10, Praha 1 s cenou 36939754,- Kč bez DPH
na 6. místě M-SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, s cenou 41463570,- Kč bez DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2010 - 881 ]
SCT - UFFO - ceník parkovného
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ceník parkovného ve Společenském centru Trutnovska - UFFO dle předloženého návrhu
[ 2010 - 882 ]
Parkoviště U Studny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výběr dodavatele parkovacího závorového systému a navigačního systému společnost CROSS Zlín s. r. o.
ve variantě B) + cena navigace
[ 2010 - 883 ]
Veřejné osvětlení Bojiště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odkoupením stávajícího veřejného osvětlení v areálu
[ 2010 - 884 ]
"V bílé stopě k sousedům"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí dotace ve výši 30000,- EUR na mikroprojekt "V bílé stopě k sousedům"
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*
01.02
*
realizaci mikroprojektu v plném rozsahu dle předložené žádosti
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o spolufinancování mikroprojektu
[ 2010 - 885 ]
"V bílé stopě k sousedům" VŘ na rolbu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na nákup starší sněžné rolby - firmu FELLIX s. r. o., Praha 4, s nabídkovou
cenou 1056000,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.08.2010 *
zajistit uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou FELLIX s. r.o. Praha
[ 2010 - 886 ]
Společenské centrum Trutnovska... - interiér
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na dodávce interiéru Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.08.2010 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s. Trutnov
[ 2010 - 887 ]
Územní plán města - dodatek č. 1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/69 s firmou TENET s. r. o. na zpracování územního plánu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.08.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou TENET s. r. o.
[ 2010 - 888 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na sportovní dresy pro romské mistrovství ČR ve fotbale
[ 2010 - 889 ]
Odtokové poměry v územním obvodu města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem zpracovat studie odtokových poměrů ve vybraných lokalitách územního obvodu města Trutnova
*
01.02
*
s přijetím neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč od Královéhradeckého kraje
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy na přijetí dotace od Královéhradeckého kraje
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[ 2010 - 890 ]
Domov pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého majetku Domovem pro seniory Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2010 - 891 ]
Domov pro seniory - kapacita poskytovaných služeb
rada města
stanovuje
*
01.01
*
maximální lůžkovou kapacitu pro celoroční pobyt na pracovišti Dělnická 162 Domova pro seniory Trutnov dle
předloženého návrhu s účinností od 01. ledna 2011
[ 2010 - 892 ]
DPS - pořadník na rok 2010 - dodatek
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním pořadníku žadatelů na přidělení bytu v DPS pro rok 2010 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 893 ]
Nebytové prostory v budovách škol
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory - tělocvičny a učebny umístěné v budovách
základních škol zřizovaných městem Trutnov na období od 01.09.2010 do 31.08.2011 v době po skončení
školního vyučování a hlavní činnosti dle předloženého návrhu
rozhoduje
*
02.01
*
ve smyslu čl. VIII. zřizovacích listin pověřit školy a školské organizace uzavřením nájemních smluv na
pronájem prostor dle předloženého návrhu vlastním jménem na období 01.09.2010 - 31.08.2011
ukládá
*
03.01 Urč:ředitelé ZŠ
T:31.10.2010 *
zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis o využívání těchto prostor a uzavřít vlastním jménem jako
pronajímatel smlouvy o pronájmu s jednotlivými subjekty dle stanoveného týdenního rozpisu
*
03.02 Urč:ředitelé ZŠ
T:31.10.2010 *
podle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazby za hodinu zpracovat účetní předpis plateb na
příslušný kalendářní rok
[ 2010 - 894 ]
Společenské centrum... dovybavení budovy
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem dovybavit budovu společenského centra UFFO zvukovým a světelným systémem
*
01.02
*
s tím, aby zadavatelem veřejné zakázky na dovybavení budovy společenského centra UFFO bylo
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (dále jen SCT)
*
01.03
*
s tím, aby firma Ingeniring Krkonoše a. s., Pražská 135, Trutnov, zajistila organizaci přípravy zadání veřejné
zakázky pro zadavatele - SCT
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[ 2010 - 895 ]
ČVUT Praha - smlouva o spolupráci...
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smluv o spolupráci a zajištění výuky, o partnerství bez finanční spoluúčasti s ČVUT FEL a o
partnerství s ČVUT v Praze
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, uzavřením smluv dle předloženého návrhu
[ 2010 - 896 ]
Pečovatelská služba Trutnov - věcný dar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím věcného daru od p.
službu Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Forejtek
uzavřít smlouvu s

, Trutnov, IČ 86691848 pro Pečovatelskou

T:06.09.2010 *

[ 2010 - 897 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 6. září 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

