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Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2012 - 86 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
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T : 24.09.2012

*
01.02
informaci o plnění investičních akcí

*

stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2012 - 87 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - obsazené nebytové jednotky č. 374/10 v č.p. 374 Lípové náměstí
na pozemku st. p. 406, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 374 Lípové
náměstí a na pozemku st. p. 406, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 29.09.2009 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným
zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemce, na dobu min. 30 dnů s úvodní cenou pro jednání ve výši 1045000,- Kč.
[ 2012 - 88 ]
Železničářská - zděné kolny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje zděných kolen na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku st. p. 5658,
v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 04.05.2006,
novým obecným zveřejněním bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
na dobu minimálně 30 dnů s úvodní cenou pro jednání ve výši 100000,- Kč
[ 2012 - 89 ]
Kožešnická - garáž bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - obsazený objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 1298, spolu
s pozemkem st. p. 1298, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2009, novým obecným zveřejněním na dobu min.
60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez upřednostnění nájemců nebytových prostor, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 100000,- Kč.
[ 2012 - 90 ]
Jiráskovo náměstí - dvougaráž
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - obsazené nebytové jednotky garáže č. 528/101 na pozemcích st. p.
1760/1, st. p. 1760/3, st. p. 1760/4 a st. p. 1760/5 v I. nadzemním podlaží domů čp. 528, čp. 529, čp. 530
Jiráskovo náměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 528, čp. 529 a čp. 530
a na pozemcích st. p. 1760/1, st. p. 1760/3, st. p. 1760/4 a st. p. 1760/5 Jiráskovo náměstí, vše v části obce
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad
pro prodej..., bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání ve výši 300000,- Kč.
[ 2012 - 91 ]
Benešova čp. 510
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí novým zveřejněním záměru města - prodat prázdný nebytový dům čp. 510 Benešova
(Odeon) na pozemku na st. p. 192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov,
v k. ú. Poříčí u Trutnova, novým obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
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ze sjednané ceny na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2600000,- Kč
[ 2012 - 92 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.06.1999 a ze dne
22.02.2011, novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu s úvodní cenou pro jednání ve výši
800000,- Kč.
[ 2012 - 93 ]
Náchodská - bývalé zahradnictví
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - prázdný objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, spolu
s pozemkem st. p. 3642 a pozemkem p. p. 722/25, vše v části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku - aktualizace ze dne 14.10.2009, novým obecným zveřejněním,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání
ve výši 7000000,- Kč
[ 2012 - 94 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.03.2009,
novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2800000,Kč.
[ 2012 - 95 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197, vše v části obce
Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.06.2010 novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 8000000,- Kč.
[ 2012 - 96 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky č. 264/4 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276 Lípové náměstí,
v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.02.2008 a Prohlášení
vlastníka ze dne 07.01.2008, obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, na dobu minimálně 30 dnů, s úvodní cenou pro jednání 555000,- Kč
[ 2012 - 97 ]
Polská čp. 367
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p. 3672, spolu s pozemkem
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st. p. 3672 o výměře 481 m², v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2012 a pozemkem p. p. 701/12
o výměře 561 m² a pozemkem p. p. 701/1 o výměře 1231 m², vše v obci Trutnov, části města Dolní
Předměstí, k. ú. Trutnov. Uvedená nemovitost bude prodávána jako celek, novým obecným zveřejněním,
mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců,
s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 13867200,- Kč.
[ 2012 - 98 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí: obsazené nebytové jednotky č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² v čp. 220 ul. Horská,
na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul. Horská a
na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 18.01.2012, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání 248000,- Kč
[ 2012 - 99 ]
Volanovská čp. 217, Palackého čp. 256
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru darovat nemovitosti Královéhradeckému kraji - budovu čp. 217 na pozemku st. p. 1377
v ulici Volanovská, spolu s pozemkem st. p. 1377, vše v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov
*
01.02
*
zveřejnění záměru přijetí daru od Královéhradeckého kraje městu Trutnov - budovu čp. 256 Palackého ulice
na pozemku st. p. 1465, spolu s pozemkem st. p. 1465 a pozemkem p. p. 2000/4, vše v části města Horní
Předměstí v obci a k. ú. Trutnov
Nemovitosti - prodej
[ 2012 - 100 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - obsazené nebytové jednotky č.
o celkové výměře 22.20 m²v čp.
na pozemku
, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
a
na pozemku
, vše v části obce Horní Předměstí, v obci Trutnov, v
, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 18.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007,
, za nabídnutou
kupní cenu 455000,- Kč.
[ 2012 - 101 ]
Komenského bez č.p./č.e. - výměníková stanice
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 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 do vlastnictví společnosti
ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova 2212/30, IČ 27309941 za nabídkovou kupní cenu 579280,- Kč
[ 2012 - 102 ]
Horská čp. 59 - souhlasné prohlášení
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k čp. 59 Horská na pozemku st. p. 66, spolu se st. p. 66, vše v obci Trutnov,
v části obce a k. ú. Dolní Staré Město. Nemovitosti přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb.
ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR. Převod bude dořešen formou Souhlasného prohlášení.
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[ 2012 - 103 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu úhrady kupní ceny za odprodej 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,
, do 31.08.2012. (ZM dne 16.04.2012 schválilo prodej do vlastnictví
za nabídnutou cenu 1400000,- Kč).
[ 2012 - 104 ]
Lhota čp. 6
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí č. p. 6 Lhota na pozemku st. p. 11,
spolu s pozemkem st. p. 11 a p. p. 29, v části obce Lhota, obec Trutnov, k. ú. Lhota u Trutnova, včetně
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2010, prostřednictvím realitní kanceláře RAKO
reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov o jeden rok, t.j. do 07.07.2013.
[ 2012 - 105 ]
Voletiny čp. 18
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí čp. 18 Voletiny na pozemku st. p.
47, spolu s pozemkem st. p. 47 a p. p. 93/1, v části obce Voletiny, obec Trutnov, k. ú. Voletiny, včetně
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2010, prostřednictvím realitní kanceláře RAKO
reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov o jeden rok, t.j. do 07.07.2013
Pozemky - prodej
[ 2012 - 106 ]
p. p. 2064, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2064 (cca 100 m²) v k. ú. Horní Staré Město Sdružení U řeky - pozemek na okapový
chodníček - za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 107 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(351 m²) a
(599 m²) v
za kupní cenu 50,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2012 - 108 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 27 m²) v
za účelem
rozšíření zahrady za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 109 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 180 m²) v
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 110 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 602/94 (cca 7 m²) v k.ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m² (pozemek pod přístřeškem
pro popelnice) Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 328, 329, 330 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 111 ]
p. p. 2460/5, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 2460/5 (984 m²) v k. ú. Trutnov firmě Veterinář, s. r. o., zastoupené
, za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 112 ]
p. p. 2184/12, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2184/12 (cca 47 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Autostyl, a. s., zastoupené
, za kupní cenu 700,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 113 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 35 m²) v
vyjma daně z převodu nemovitostí.

za kupní cenu 300,- Kč/m²
. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,

[ 2012 - 114 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části st. p. 26/2 - pozemek pod přístavbou (cca 12 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m²
společnosti HOUSE 21, s.r.o. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
nesouhlasí
*
02.01
*
s prodejem části st. p. 26/2 v k. ú. Trutnov - pozemek určený k parkování – společnosti HOUSE 21, s.r.o.

8

[ 2012 - 115 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem části
( 12 m ± 20 %) v

za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.

Pozemky - různé
[ 2012 - 116 ]
p. p. 87/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2006-295/5, kterým byl schválen bezúplatný převod p. p. 87/2 v k. ú. Poříčí
u Trutnova, z důvodu změny územního plánu.
[ 2012 - 117 ]
p. p. 80/1 a další, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem pozemkových parcel p. p. 80/1, p. p. 835, p. p. 672, p. p. 2757/1 a p. p. 2757/2
v k. ú. Babí od ČR. Pozemky jsou určeny k zastavění stavbou pro bydlení. Převod bude realizován dle § 5
zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 118 ]
p. p. 165/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 165/2, p. p. 269, části p. p. 249, části p. p. 426, části p. p. 444/1,
p. p. 3568, p. p. 3579, p. p. 3583, p. p. 4477, p. p. 4474, p. p. 4470 a p. p. 4467 v k. ú. Starý Rokytník.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 119 ]
p. p. 86/1 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 86/1, p. p. 2821, části p. p. 357/2, p. p. 2637, části p. p. 1183, části
p. p. 2169/1 a části p. p. 2157 v k. ú. Trutnov. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb.
ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 120 ]
p. p. 75/5 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 75/5, části p. p. 75/3 a části 75/1 v k. ú. Střítež.u Trutnova.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 121 ]
p. p. 300/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 300/1, p. p. 300/2 a 299 v k. ú. Lhota u Trutnova. Pozemky přešly
na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
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[ 2012 - 122 ]
p. p. 10 a další, k. ú. Debrné
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 10, p. p. 33, p. p. 88, p. p. 116/2, p. p. 119/3, p. p. 125, p. p. 138/4,
p. p. 138/5, p. p. 144, k. ú. Debrné. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění
zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 123 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části

*

[ 2012 - 124 ]
p. p. 45/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením budoucí kupní smlouvy na koupi části p. p. 45/4 (cca 32 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova za kupní
cenu 50,- Kč/m² se společností Cerea, a. s., Dělnická 384, Pardubice. Veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 125 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
(24 m²) v

*

za kupní cenu 300,- Kč/m²

[ 2012 - 126 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města
na výkup podílu 1/5
z důvodu nedořešené zástavy na tomto pozemku.

od

[ 2012 - 127 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části

*

[ 2012 - 128 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem

*

[ 2012 - 129 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru části
(cca 50 m²) v
spojené s převodem hradí převodce.
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od

s tím, že veškeré náklady

[ 2012 - 130 ]
p. p. 2262 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 2262, p. p. 2263, p. p. 2252 a p. p. 2259 v k. ú. Trutnov. Pozemky
přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Královéhradeckého
kraje.
[ 2012 - 131 ]
p. p. 2318/4 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru části p. p. 2318/4, p. p. 2318/13 a p. p. 2217/63 v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje.
Jedná se o pozemky pod stavbou chodníků. Správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí
hradí obdarovaný.
[ 2012 - 132 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru stavby komunikace na části
Trutnova, od

.

(cca 440 m²) v

která je v majetku města

[ 2012 - 133 ]
parcely č. 620 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k parcelám, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci, přídělový plán, t.j.
parcely č. 620, č. 622, č. 627, č. 628/7, č. 604, č. 605, č. 614, č. 613, č. 615, č. 616/1, č. 635, č. 634/2,
č. 643, č. 638, č. 636 a č. 642 v k. ú. Studenec u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona
č. 172/1991 sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 134 ]
p. p. 884/21, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 884/21 v k. ú. Trutnov. Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona
č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 135 ]
p. p. 101/3, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 101/3 v k. ú. Lhota u Trutnova. Pozemek přešel na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 136 ]
p. p. 1117, k. ú. Markoušovice
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 1117 v k. ú. Markoušovice. Pozemek přešel na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
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[ 2012 - 137 ]
p. p. 1341/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 1341/1, části p. p. 1341/5 a části p. p. 1343/6 v k. ú. Poříčí
u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
z ČR.
[ 2012 - 138 ]
p. p. 2399/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru stavby parkoviště na p. p. 2399/1 v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje. Jedná se
o stavbu na pozemku města Trutnova.
[ 2012 - 139 ]
p. p. 2656/419 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2656/419 (447 m²), p. p. 2656/100 (12369 m²), p. p. 2656/29 (3307 m²), p. p. 2656/426 (20
m²) a p. p. 2656/99 (4564 m²) v k. ú. Trutnov se všemi jejími součástmi i příslušenstvím včetně infrastruktury
od společnosti NEW DILAC CZ, s. r. o., za kupní cenu 13932149,- Kč. Kupní cena bude uhrazena do 5 let
od podpisu kupní smlouvy v ročních splátkách dle předloženého návrhu splátkového kalendáře. Náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 140 ]
p. p. 419, p. p. 418, k.ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 419 (1171 m²) a části p. p. 418 (1010 m²) v k.ú. Dolní Staré Město od ČR.
Pozemky jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Převod bude realizován dle § 5 zákona
č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 141 ]
p. p. 2845, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k k části p. p. 2845 (tj. dle GP č. 372-065/2012 p. p. 2845/3 o výměře 627 m²)
v k. ú. Babí. Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
z ČR.
[ 2012 - 142 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části

*

[ 2012 - 143 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
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*

[ 2012 - 144 ]
p. p. 638/4, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
bere na vědomí ,
*
01.01
*
že na záměr města prodat p. p. 638/4 v k. ú. Horní Staré Město nebyla doručena žádná nabídka.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 145 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro
obecních bytů"

*
bytem

, mimo "Zásady č. 1/2011 pro postup při pronájmu

[ 2012 - 146 ]
TJ Loko Trutnov - služební byty
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemních smluv na služební byty Na Nivách čp. 568, Na Lukách čp. 384 a čp. 461 mezi městem
Trutnov a TJ Lokomotiva Trutnov na dobu určitou do 31.12.2012. TJ Lokomotiva Trutnov bude tyto byty
poskytovat zejména svým zaměstnancům a správcům areálu jako služební byty na základě smlouvy
o podnájmu bytu na dobu určitou do 31.12.2012
Majetek města - různé
[ 2012 - 147 ]
Kaple Nejsvětější trojice
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru, a to stavby kaple Nejsvětější trojice na st. p. 26 v k. ú. Volanov
Finanční záležitosti
[ 2012 - 148 ]
Rozpočet města na rok 2012 - změny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnov na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 2" dle předloženého návrhu
[ 2012 - 149 ]
Závěrečný účet města za rok 2011
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2011" včetně zprávy auditorské
společnosti o výsledku přezkoumání a hospodaření města za rok 2011 bez výhrad
*
01.02
*
rozdělení výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2011
[ 2012 - 150 ]
Finanční příspěvky - sport
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky ve výši nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu:
1. ve výši 5000,- Kč HS Trutnov na částečné krytí nákladů 1. ročníku v hokejbale Krakonošův balónek 2012
2. ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek
na účast ME 50
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v plavání + nominační soutěže na OH v Londýně
3. ve výši 10000,- Kč HC Trutnov jako příspěvek na letní přípravu kategorie mladšího dorostu a juniorů
4. ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek na činnost pro nově vzniklý oddíl
Dobrodruh
5. ve výši 40000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., na organizaci Olympiády trutnovských škol
6. ve výši 20000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek na činnost oddílu basketbalu mládeže
7. ve výši 12000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek
na účast na ME a
RP
8. ve výši 8000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek na částečné krytí nákladů šachového
oddílu
[ 2012 - 151 ]
Finanční příspěvky - kultura, zájmová činnost
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky ve výši nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu:
1. ve výši 30000,- Kč O. S. STUDIO na částečné krytí nákladů festivalu Dance Trutnov 2012
[ 2012 - 152 ]
Finanční příspěvky - ostatní
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky ve výši nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu:
1. ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., na částečné krytí nákladů spojených s vydáním knihy 120
let Tělovýchovné jednotky Lokomotiva Trutnov, o. s.
2. ve výši 20000,- Kč Fotbalovému klubu Poříčí na částečné krytí nákladů spojených s účastí na setkání obcí
Poříčí
[ 2012 - 153 ]
SFRB - změna zajištění úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 8 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 191/396-05, kterým se mění Článek VIII. Snížení zajištění úvěru
o 244884,- Kč
zplonomocňuje
*
02.01
*
Mgr. Adamce starostu města k podpisu dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 191/396-05
Různé
[ 2012 - 154 ]
Názvy ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
názvy pro nové ulice na území města
a) v k. ú. Trutnov, část města Horní Předměstí
- pro ulici, která odbočuje z ulice K Valům, název Barona Trencka
b) v k. ú. Trutnov a k. ú. Dolní Staré Město
- pro ulici, která v areálu průmyslové a obchodní zóny Krkonošská odbočí z budované kruhové křižovatky
na ulici Krkonošská a povede nejdříve severozápadním a pak severním směrem, název Obchodní
c) v k. ú. Střítež u Trutnova, část města Nový Rokytník
- pro ulici, která odbočuje z ulice V Polích, název Nad Silnicí
d) v k. ú. Volanov
- pro ulici, která odbočuje z Červnové ulice, název Za Podjezdem
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[ 2012 - 155 ]
Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení realizace části projektu "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", tj. „Rozhledny Stachelberg“,
v koordinaci s vedoucím partnerem projektu do plánu a rozpočtu města na rok 2013, resp. 2014
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků do výše 3.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci „Rozhledny Stachelberg“,
včetně publicity
*
01.03
*
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu z rozpočtu
města
*
01.04
*
podpis partnerské smlouvy s vedoucím partnerem projektu
[ 2012 - 156 ]
Výměna informací a zkušeností - veřejná zeleň
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení projektu "Výměna informací a zkušeností při péči o veřejnou zeleň do plánu a rozpočtu města
na rok 2013 a 2014
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků do výše 5.6 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování projektu
*
01.03
*
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu z rozpočtu
města
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.08.2012 *
zajistit podpis partnerské smlouvy s partnerem projektu
[ 2012 - 157 ]
Zavedení projektového řízení MěÚ ...."
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
závazek spolufinancování projektu "Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle
modelu CAF" s předpokládaným obdobím realizace od 01.01.2013 do 31.12.2014max. do výše celkových
nákladů 2.14 mil. Kč, přičemž výdaje na povinné spolufinancování projektu činí 15 % celkových uznatelných
výdajů projektu v případě, že projekt bude schválen řídícím orgánem.
[ 2012 - 158 ]
Příspěvky na TDI
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby v níže
uvedené částce na jednu bytovou jednotku žadateli"
- 80000,- Kč/1 b.j.
[ 2012 - 159 ]
Sportoviště Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
návrh s doporučeným způsobem financování provozu sportovních zařízení
souhlasí
*
02.01
*
s výkonem správy sportovišť Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o., od 01.01.2013
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[ 2012 - 160 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2012 - 161 ]
Zápis kontrolního výboru č. 1/2012
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 1/2012 v předloženém znění se změnou přijatou kontrolním
výborem dne 30.05.2012, kde v části kontrolního zjištění je poslední věta nahrazena větou" Pověřenými
členy KV nebyly na kontrolovaném úseku zjištěny žádné závady ze strany pracovníků finančního odboru
MěÚ Trutnov při správě této nesnadné agendy.
[ 2012 - 162 ]
Zápis kontrolního výboru č. 6/2012
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 6/2012 v předloženém znění.
[ 2012 - 163 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci Ing. Jaroslava Fajfra na funkci člena v kontrolním výboru
schvaluje
*
02.01
*
Mgr. Romana Háska členem kontrolního výboru s účinností od 25.06.2012
[ 2012 - 164 ]
Klub vojenské historie
zastupitelstvo města
vyjadřuje
*
01.01
*
poděkování Klubu vojenské historie za úspěšné provedení ukázky "Bitvy 1866", která jako součást tradiční
vzpomínkové akce významně přispěla k další popularizaci města
schvaluje
*
02.01
*
mimořádný příspěvek na činnost Klubu vojenské historie ve výši 10 tis. Kč
vyjadřuje
*
03.01
*
poděkování autorům nového tištěného průvodce "Naučnou stezkou po stopách války 1866" za významný
přínos k propagaci města a jeho historie
Zapsala :Matoušová

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

