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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1239 ]
Horská čp
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2010-162/4 v plném znění (prodej domu čp
na pozemku st. p
ulice Horská, spolu s pozemkem st. p.
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné
kolny na pozemku st. p.
), vše v obci Trutnov, části města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.3.2009, do vlastnictví
Červený Kostelec, za nabídnutou kupní cenu 2810000,- Kč.)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit propadnutí kauce ve výši 50000,- Kč jako smluvní pokuty ve prospěch města Trutnova
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit prodej domu
na pozemku st. p.
ulice Horská, spolu s pozemkem st.
(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 16.3.2009,
novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce, na dobu minimálně 30 dnů, za minimální nabídkovou kupní cenu 2750000,- Kč.
[ 2010 - 1240 ]
Vodní ul. čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit prodej domu čp.
ul. Vodní na pozemku st. p. 319/1, zděné kolny na pozemku st. p
, spolu s
pozemkem st. p.
, vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Střední Předměstí, včetně součástí a
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.11.2009, do spoluvlastnictví nájemců domu
, za
nabídnutou kupní cenu 2283372,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1826698,- Kč.
Výsledná kupní cena po odečtení jedné ideální poloviny septiku činí 1791978,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu
[ 2010 - 1241 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit záměr a přípravu prodeje nemovitosti:
dům čp. 187 Horská (U Machače) 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, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců za minimální nabídkovou cenu 8000000,- Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 1242 ]
Bulharská čp. 56
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 56 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 146.00 m² (2 prodejny 56.00 m² a 22.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 2.90 m², 1 kuchyňka 3.10 m²,
1 sklad 2.40 m², 3 chodby o celkové výměře 42.80 m², 1 zádveří 2.90 m², šatna 8.20 m², umývárna 1.40 m²,
WC 1.40 m², kotelna 2.10 m²) firmě MOUSA glas, s. r. o., 5. května 505, Svoboda nad Úpou, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2193.75 Kč/m²/rok za prodejny, výlohy, 1096.90 Kč/m²/rok za
kuchyňku, sklad, chodby, zádveří, 688.70 Kč/m²/rok za šatnu, umývárnu, soc. zařízení a 553.30 Kč/m²/rok za
kotelnu včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny skla,
porcelánu a upomínkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k
požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2010 - 1243 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 128 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
NP o celkové výměře 72.10 m² (1 prodejna 36.20 m², 2 výlohy 2.60 m², 1 sklad 15.00 m², 2 chodby o celkové
výměře 14.60 m², 1 WC 1.70 m² a 1 soc. zařízení 2.00 m²), obchodní firmě Centr - drogerie s. r. o., se sídlem
Kmochova 416, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2192,- Kč/m²/rok za prodejnu,
výlohy, 1097,- Kč/m²/rok za sklad, chodby, 680,- Kč/m²/rok za WC, soc. zařízení, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny textilní galanterie, šicích strojů a
příslušenství. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
[ 2010 - 1244 ]
Krakonošovo náměstí čp. 126
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
, Trutnov, o ponechání nebytového prostoru v užívání v čp.
126 Krakonošovo náměstí umístěného v I. NP o celkové výměře 75.47 m²
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 126 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
NP o celkové výměře 75.47 m² (1 prodejna 28.03 m², 4 sklady o celkové výměře 37.99 m² a 1 WC 9.45 m²)
, Trutnov, na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné ve výši
2193,70 Kč/m²/rok za prodejnu, 1096,90 Kč/m²/rok za sklady, 688,60 Kč/m²/rok za WC, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny akvaristiky a potřeb pro
chovatele. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2010 - 1245 ]
Železničářská čp. 45
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem kolny č. 45 v ul. Železničářská, na st. p. 5658 v části města
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, s
, Trutnov
3, ke dni 28.02.2011
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout řadové kolny č. 33 a č. 45 v ul. Železničářská (každá o výměře
5.40 m²), na st. p. 5658 v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou s úvodní
cenou pro jednání 2241,- Kč/rok za 1 kolnu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. V
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současné době probíhá prodej řadových zděných kolen a na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku
st. p. 5658 v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1246 ]
ZŠ V Domcích 488 - ČVUT Praha
rada města
doplňuje
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-791/15, bod 01.01, ze dne 02.08.2010:
"Nájemce bude dále hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor (dodávka tepla, teplé
užitkové vody, elektřiny, studené vody, přístup k internetu a úklid nebytových prostor"
ruší
*
02.01
*
část usnesení rady města 2010-791/15, bod 01.01 ze dne 02.08.2010 ve znění:
"Úklid nebytových prostor si zajistí nájemce na své náklady formou dohody se stávajícím zaměstnancem
školy".
[ 2010 - 1247 ]
ZŠ V Domcích 488 - SLU Opava
rada města
doplňuje
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-792/15, bod 01.01 ze dne 02.08.2010:
"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 a úhrada nákladů za úklid nebytových prostor.
ruší
*
02.01
*
část usnesení rady města 2010-792/15, bod 01.01 ze dne 02.08.2010 ve znění:
"Úklid nebytových prostor si zajistí nájemce na své náklady formou dohody se stávajícím zaměstnancem
školy".
Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 1248 ]
Náchodská čp. 311
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 122269,- Kč za firmou Průmstav Trutnov, s. r. o.,
Kladská 534, Trutnov, IČ 25276221, za pronájem nebytového prostoru v čp. 311 Náchodská ul.
[ 2010 - 1249 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 66484,- Kč za firmou LBM s. r. o., Horská 166, Trutnov,
IČ 62025759, za pronájem nebytového prostoru v čp. 65 Horská.
[ 2010 - 1250 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 25291,- Kč za firmou LBM s. r. o., Horská 166, Trutnov,
IČ 62025759, za pronájem nebytového prostoru v čp. 65 Horská.
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 1251 ]
p. p. 236/27, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 236/27 (367 m²) v k. ú. Trutnov za účelem rozšíření pozemku
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 583 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 585 ulice Blanická v
Trutnově, za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že na kupujícího přechází nájemní vztah dle nájemní smlouvy č.
930588 a veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1252 ]
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. Veškeré náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1253 ]
p. p.
, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
část p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1254 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p.
část p. p.
v k. ú. Bojiště u
Trutnova za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1255 ]
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Libeč
za účelem výstavby garáže za kupní cenu 200,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem,
mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1256 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p
v k. ú. Trutnov p
i za účelem zřízení zpevněné plochy z důvodu sjezdu z pozemku na komunikaci za nájemné 3,Kč/m²/rok na dobu neurčitou
[ 2010 - 1257 ]
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 150/4 (cca 530 m²) v k. ú. Trutnov
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za

účelem údržby zeleně a manipulační plochy (přístup k zadní části domu, úklid sněhu) za nájemné 3,Kč/m²/rok na dobu neurčitou
[ 2010 - 1258 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním výpůjčky na část p. p. 2471/7 (cca 39 m²) v k. ú. Trutnov
na dobu
určitou do 31.12.2011 za účelem vybudování chodníku, který následně bude převeden na město Trutnov
[ 2010 - 1259 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (cca 48 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok a cca 6 m² k umístění chatky za nájemné 7,Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 970118, uzavřené s
Horní Staré Město, z důvodu úmrtí.

na pronájem části p. p. 780/1 v k. ú.

[ 2010 - 1260 ]
p. p. 1980/2, p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout část p. p. 1980/2 (cca 2 m²) a část p. p. 2047 (2 m²) v k. ú. Horní
Staré Město p.
za účelem umístění směrové tabule za nájemné 1500,- Kč/m² pohledové
plochy/rok na dobu určitou do 28.02.2015.
[ 2010 - 1261 ]
p. p. 2185/41, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout část p. p. 2185/41 v k. ú. Trutnov (cca 26 m² pohledové plochy) za
účelem umístění dvou billboardů společnosti RAILREKLAM, spol. s r. o., Praha 1, za nájemné 8000,- Kč/m²
pohledové plochy/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu se společností RAILREKLAM, spol. s r. o., Praha 1, dle nájemné smlouvy
uzavřené s Českými drahami, a. s., na pronájem části p. p. 2185/41 v k. ú. Trutnov, dohodou ke dni podpisu
nové nájemní smlouvy.
[ 2010 - 1262 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek včetně nebytových prostor v obci
Trutnov Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s. za účelem zajištění sportovní činnosti na dobu
určitou do 31.12.2025 za roční nájemné 450,- Kč s tím, že nájemce bude na své náklady zajišťovat údržbu
předmětu pronájmu, provádět jeho opravy do výše 20000,- Kč za jednu opravu, celkem nejvýše do částky
200000,- Kč ročně (případnou údržbu a opravy nad limity výše uvedené nájemce nejprve projedná a
dohodne s pronajímatelem), dále s podmínkou, že u bodu 4 Areál cyklotrialu, bude mít pronajímatel možnost
ukončit pronájem z důvodu realizace investiční akce města, týkající se výstavby komunikace v dané lokalitě
ve lhůtě 3 měsíců, přičemž výše nájemného zůstane zachována. Předmětem nájmu bude dále technologické
vybavení, zařízení a movité věci. Předmět nájmu:
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1. Areál kanoistiky v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se za mostem, v ul. K Mostu
a) st. p. 278, výměře 59 m²
b) objekt občanské vybavenosti na st. p. 278 jako klubovna kanoistického oddílu a technické vybavení oddílu
2. Areál krytého plaveckého bazénu v k. ú. Trutnov ul. Na Lukách
a) st. p. 4414, výměra 2001 m² - pozemek pod objektem plaveckého bazénu čp. 432
b) objekt plaveckého bazénu čp. 432 na st. p. 4414, včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu
plaveckého bazénu, za účelem provozování veřejného plavání a ke sportovní činnosti plaveckého oddílu
(posilovny, masáže, apod.)
3. Areál kuželkářů v k. ú. Trutnov, ul. Polská, nacházející se u podnikatelské školy
a) p. p. 702/2, výměra 68 m², jako manipulační plocha
b) st. p. 616 (1240 m²), z části k umístění objektu kuželny čp. 96 a z části jako manipulační plocha
c) objekt kuželny čp. 96 na st. p. 616 ke sportovní činnosti oddílu kuželek
4. Areál cyklotrialu
a) část p. p. 55 (cca 3000 m²) v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Horská, naproti zahradnictví Mečíř, ke sportovní
činnosti oddílu cyklotrialu
5. Areál Nivy, v k. ú. Trutnov
a) st. p. 535/1 (2174 m²) pod objektem haly čp. 568
b) objekt sportovní haly čp. 568 na st. p. 535/1
c) st. p. 3999 (1207 m²)
d) st. p. 4705 (138 m²) - pozemek pod objektem šaten
e) p. p. 191/1 (11481 m²) jako doprovodná zeleň
f) p. p. 191/4 (3726 m²) jako doprovodná zeleň
g) p. p. 191/5 (2183 m²) - volejbalové hřiště
6. Areál tenisu v k. ú. Trutnov, nacházející se mezi areálem letního koupaliště a fotbalovým hřištěm
a) st. p. 2983 (848 m²) - z části pod objektem a z části jako manipulační plocha
b) objekt na st. p. 2983 - tenisová klubovna a soc. zařízení tenisového oddílu bez č. p.
c) p. p. 799/2 (3923 m²) - tenisové kurty
d) p. p. 790/2 (2150 m²) - volejbalové hřiště
7. Areál městského koupaliště v k. ú. Trutnov
a) st. p. 5748 (1569 m²)
b) provozní objekt čp. 461 na st. p. 5748 a na části p. p. 790/3, vyjma nebytového prostoru sestávajícího z
15 místností pronajatých společnosti TAXI SKÚTR, s. r. o., za účelem provozování restauračního zařízení,
včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu areálu městského koupaliště
c) p. p. 790/1 (3595 m²) - areál koupaliště (bazény, příslušenství)
d) p. p. 790/3 (9994 m²) - pláž, chodníčky, cestičky, ostatní plážová zařízení, dětské hřiště a zeleň
8. Areál dvou fotbalových hřišť s tribunou, v k. ú. Trutnov
a) st. p. 5573 (1861 m²)
b) objekt nové tribuny čp. 466 na st. p. 5573
c) p. p. 799/1 (22200 m²) - travnaté hřiště s atletickou dráhou a ochozy pro diváky
d) p. p. 799/3 (1876 m²) - plocha bývalého doskočiště a sjezdu ze skokanského můstku
e) část p. p. 799/6 (cca 1006 m²) - zeleň u plotu tenisových kurtů
f) p. p. 815/1 (11337 m²) - travnaté hřiště a ochozy pro diváky vedle zimního stadionu
g) p. p. 815/2 (1167 m²) - přístupová cesta do areálu
h) st. p. 1728 (27 m²) a objekt na st. p. 1728 (vč. vybavenosti)
ch) st. p. 2988 (84 m²) a objekt na st. p. 2988 (garáž)
i) st. p. 2989 (37 m²) a objekt na st. p. 2989 (objekt občanské vybavenosti)
j) st. p. 3961 (120 m²) a garáže na st. p. 3961
9. Areál bývalého tréninkového škvárového hřiště v k. ú. Trutnov
p. p. 771 (5826 m²) v k. ú. Trutnov, nacházející se za městským koupalištěm – bývalé škvárové hřiště
10. Areál zimního stadionu v k. ú. Trutnov
a) p. p. 2557 (658 m²)
b) část p. p. 2571 (1448 m²)
c) st. p. 3655 (577 m²)
d) st. p. 4875 (4025 m²)
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e) objekt haly zimního stadionu na st. p. 4875 včetně dalších staveb souvisejících s provozem haly (šatny,
stanoviště pro rolbu atd.), jejichž soupis je nedílnou součástí této smlouvy
f) technologické vybavení zimního stadionu, součástí, další vybavení a věcí sloužících k provozu zimního
stadionu, jejichž soupis je nedílnou součástí této smlouvy.
Nová nájemní smlouva nahradí stávající nájemní smlouvu č. 240779, ostatní ujednání nájemní smlouvy č.
240779 zůstávají nezměněny.
[ 2010 - 1263 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p
a ideální třetinu p. p
ze
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření svých nemovitostí (pozemek pod domem a
dvorek) za kupní cenu 250,- Kč/m² a s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1264 ]
p. p. 1239/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1239/1 (34213 m²), p. p. 1239/3 (21748 m²), st. p. 208 (1240 m²),
st. p. 212 (1236 m²), st. p. 207 (87 m²), st. p. 214 (124 m²) a část p. p. 1331/1 (cca 785 m²) v k. ú. Volanov
společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o. k podnikatelským účelům za nabízenou kupní cenu 50,- Kč/m².
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1265 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodloužením termínu kolaudace stavby do 31.12.2012 v nájemní smlouvě č. 240644 ve znění
dodatku č. 1 na pronájem p. p.
v k. ú. Trutnov
[ 2010 - 1266 ]
st. p. 237 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s uznáním vlastnického práva pro Českou republiku - Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice ke
stavbám těžkého a lehkého opevnění na pozemcích města Trutnova v k. ú. Zlatá Olešnice dle předloženého
seznamu s podmínkou závazku ČR - Ministerstva obrany bezúplatného převodu těchto pevností na město
Trutnov
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu staveb těžkého a lehkého
opevnění na pozemcích města Trutnova v k. ú. Zlatá Olešnice dle předloženého seznamu od České
republiky - Ministerstva obrany.
[ 2010 - 1267 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit se směnou pozemků, t.j. části p. p
v majetku města Trutnova směnit za část p. p.
v majetku
, vše v k. ú. Starý Rokytník s tím, že náklady na směnu budou
hrazeny každou stranou z jedné poloviny.

10

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1268 ]
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi
, která měla v pronájmu část p. p. 2900 (cca 22 m²) v k. ú. Trutnov,
dle nájemní smlouvy č. 270099
*
01.02
*
s odpisem dlužné částky ve výši 110,- Kč.
[ 2010 - 1269 ]
p. p. 2558, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 950892, uzavřené s
Trutnov, z důvodu úmrtí.

na pronájem p. p. 2558 v k. ú.

[ 2010 - 1270 ]
p. p. 43/1 a další, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na částech p. p. 43/1 a p. p. 2924 v k. ú. Babí v
celkovém rozsahu 50 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1271 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú.
Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační a vodovodní přípojky v
celkovém rozsahu 5 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1272 ]
p. p.
, 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 části p. p. 236/247 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 96 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1273 ]
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 splaškové a dešťové kanalizace na částech p. p. 2087/2, p. p.
v
k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 180 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 1274 ]
p.p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
Š
, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kanalizace na částech p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou v celkovém rozsahu 360 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1275 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva jízdy a chůze za účelem přístupu na p. p.
, st. p.
a st. p.
v k. ú. Trutnov ve prospěch
na p. p.
v k. ú. Trutnov v
rozsahu 84 m². Věcné břemeno bude uzavřeno za jednotkovou cenu 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
[ 2010 - 1276 ]
p. p. 2399/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi Oblastní nemocnici Trutnov a. s. na pronájem p. p. 2399/1 v k. ú. Trutnov, kterou užívá
na základě nájemní smlouvy č. 240637, dle čl. V., bodu 2 nájemní smlouvy z důvodu porušování podmínek
nájemní smlouvy.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 1277 ]
M. Gorkého 261
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 261 o vel. 1+2, číslo bytu 11, 5. podlaží, standardní byt - kuchyň 7.85
m², 1. pokoj 21.80 m², 2. pokoj 14.95 m², topení dálkové, k bytu patří WC + koupelna 4.55 m², předsíň 6.25
m² a sklep 2.85 m², měsíční nájemné 2851,- Kč, bude pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku
výběrového řízení formou předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,Kč.
[ 2010 - 1278 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce
Trutnov, na nového nabyvatele
Město -

), trvale bytem
, v Bytovém družstvu Horní Staré

[ 2010 - 1279 ]
Kateřina Lukešová, Palackého 82
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-1189/21 ze dne 22.11.2010 v celém znění
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 82 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 6 měsíců. Podmínkou je řádné placení nájemného, služeb, hrazení
dluhu na bytě Palackého 82 a nákladů spojených s podáním žaloby na dluh měsíční částkou ve výši 3000,-
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Kč, počínaje měsícem listopadem 2010
[ 2010 - 1280 ]
R. A. Dvorského 311
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese R. A. Dvorského 311 o vel. 1+2 standardní byt, č. bytu 3, 2. podlaží, před
prodejem bytu R. A. Dvorského 311
Majetek města - různé
[ 2010 - 1281 ]
Přičlenění honebních pozemků
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku k dohodě o přičlenění honebních pozemků do honitby dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1282 ]
TJ Lokomotiva - ceník služeb pro r. 2011
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s předloženým návrhem ceníku za služby poskytované TJ lokomotiva Trutnov od 01.01.2011 s tím, že senioři
budou nad 65 let.
[ 2010 - 1283 ]
Pojištění majetku města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením pojistné smlouvy č. 6126175399 na služební vůz Škoda Fabia (SPZ 1H7 7008) z důvodu jeho
prodeje. Alikvotní část pojistného za dobu pojištění od 01.05.2010 do 25.11.2010 bude městu Trutnov
vrácena na účet
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření pojistek na nově zakoupené vozy Škoda Fabia (SPZ 4H7 1211 a 4H7 1311) za stejných
pojistných podmínek, jako jsou u ostatních vozů v majetku města.
Finanční záležitosti
[ 2010 - 1284 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2011
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit "Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2011" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1285 ]
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
vydat nově obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v předloženém znění
[ 2010 - 1286 ]
Veřejná sbírka - otevření pokladničky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástupce města pro výběr pokladničky na veřejnou sbírku na výstavbu, vybavení a financování výstavby
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Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas
[ 2010 - 1287 ]
Rozpočet města na rok 2010
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 4"
[ 2010 - 1288 ]
Rozpočtový výhled města na r. 2012 - 2015
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit "Rozpočtový výhled města Trutnova na roky 2012 - 2015"
[ 2010 - 1289 ]
Dohoda mezi městem a SBD Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dohody o odvádění poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Trutnova mezi městem Trutnov a SBD Trutnov na
dobu dalších dvou let, t.j. na rok 2011 a 2012.
[ 2010 - 1290 ]
Finanční příspěvek - Chorea corcontica
rada města
schvaluje
*
01.01
*
převod části finančního příspěvku celkem 15326,- Kč do roku 2011 pro pěvecký sbor Chorea corcontica
*
01.02
*
rozšíření účelu použití finančního příspěvku v roce 2011 pro pěvecký sbor Chorea corcontica a to na
částečné krytí nákladů dopravy na koncerty a uspořádání pěveckého soustředění
[ 2010 - 1291 ]
Finanční příspěvky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč OLFIN CAR-VELLA Trutnov na činnost sportovního klubu
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek Domovu pro seniory Pilníkov jako příspěvek na vánoční posezení s uživateli a rodinnými
příslušníky
*
02.02
*
finanční příspěvek FK SOKOL VRAPO Volanov - oddíl volejbalu jako příspěvek na turnaj neregistrovaných
smíšených družstev
Různé
[ 2010 - 1292 ]
Společenské centrum..uvolnění části vkladu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
souhlasné prohlášení k Dohodě o vázaném účtu mezi UniCredit Bank CZ, a. s, BAK stavební společnosti,
a. s., a městem Trutnov
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, podpisem souhlasného prohlášení k Dohodě o vázaném účtu
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ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit podepsání souhlasného prohlášení k Dohodě o vázaném účtu
[ 2010 - 1293 ]
Společenské centrum..smlouva o dotaci
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0262/S na projekt "Společenské centrum Trutnovska pro
kulturu a volný čas" z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.12.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod, Hradec Králové
[ 2010 - 1294 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
Trutnov, ze dne
17.10.2002 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 300000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

, Trutnov

[ 2010 - 1295 ]
Cyklotrasa KČT č.22-smlouvy o právu provést stavbu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit realizaci stavby "Cyklotrasa KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklotrasy" v plánovaném rozsahu
[ 2010 - 1296 ]
Cyklotrasa KČT č.22-smlouva o právu provést stavbu II.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit výkup pozemku v k. ú. Poříčí u Trutnova:
p. p. 1334/2 - trvalý zábor cca 0.5 m², dočasný zábor cca 0.7 m²
p. p. 1322/3 - trvalý zábor cca 16.7 m², dočasný zábor cca 8.8 m²
p. p. 1320/2 - trvalý zábor cca 27.5 m², dočasný zábor cca 1.8 m²
dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit realizaci stavby "Cyklotrasy KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklotrasy" v plánovaném rozsahu
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
uložit Ing. Francovi zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu
[ 2010 - 1297 ]
Změna č.1 regulačního plánu Trutnov-Červený kopec
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit pořízení územně plánovací dokumentace "Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec"
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[ 2010 - 1298 ]
Trutnov - Bojiště - odkanalizování
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu č. 09031401 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci "Trutnov - Bojiště – odkanalizování", podepsanou ředitelem Fondu dne
16.11.2010, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR
[ 2010 - 1299 ]
Smlouva s ZVHS pro odkanalizování Bojiště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků Zemědělskou
vodohospodářskou správou k realizaci na akci "Odkanalizování Bojiště, Dolce, Dolníky - I. etapa"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy se Zemědělskou vodohospodářskou správou
[ 2010 - 1300 ]
ZŠ kpt. Jaroše - odstranění dřevomorky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "ZŠ kpt. Jaroše - odstranění dřevomorky". Nabídková cena dodavatele
A&K s. r. o. Trutnov je 16069828,- Kč bez DPH, 19283794,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit podepsání smlouvy o dílo s firmou A&K s. r. o. Trutnov
[ 2010 - 1301 ]
ZŠ kpt. Jaroše - rekonstrukce I. NP
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce I. NP ZŠ kpt. Jaroše - sanace proti zemní vlhkosti.
Nabídková cena dodavatele A&K s. r. o. Trutnov je 2756793,- Kč bez DPH, tj. 3308152,- Kč vč. DPH
*
01.02
*
odpočet prací na akci "Rekonstrukce I. NP ZŠ kpt. Jaroše - sanace proti zemní vlhkosti, předložený
dodavatelem k probíhající rekonstrukci. Odpočet dodavatele A&K s. r. o. Trutnov činí 22381445,- Kč bez
DPH, t.j. 2857734,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit podepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou A&K s. r. o., Trutnov na vícepráce a odpočet prací
[ 2010 - 1302 ]
Odborný poradní sbor pro muzeum
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2008-257/5 ze dne 13.03.2008
schvaluje
*
02.01
*
působnost odborného poradního sboru pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově dle předloženého návrhu
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jmenuje
*
03.01
*
předsedou odborného poradního sboru pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově prof. PhDr. Vladimíra Wolfa
členy PhDr. Vlastimila Havlíka, Ph.D., Mgr. Aloise Čvančaru, Ing. Milenu Burdychovou, PhDr. Jana Kapustu,
PhDr. Pavla Mertlíka
tajemnicí Ing. Veroniku Svobodovou
[ 2010 - 1303 ]
Odprodej osobního automobilu MěÚ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odprodejem služebního osobního automobilu Škoda Fabia firmě Autostyl, spol. s r. o., Horská 579, Trutnov,
za celkovou cenu 60 tis. Kč včetně DPH
[ 2010 - 1304 ]
Odborný poradní sbor pro názvosloví
rada města
jmenuje
*
01.01
*
předsedou odborného poradního sboru pro názvosloví Ing. Vladislava Sauera
členy prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, PhDr. Hynka Beneše, Bc. Marka Hlízu, Jana Slovíka, Janu Jankovičovou,
prof. Antonína Justa, prof. Karla Hybnera, Mgr. Helenu Vašatovou, Bc. Luďka Jiráska
tajemníkem Ing. Güntera Fiedlera
[ 2010 - 1305 ]
Dračí sousoší u Autostylu
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-1230/21 ze dne 22.11.2010
souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby sochy draků, umístěné před areálem společnosti Autostyl s. r. o. v Horské ulici, byly označeny dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 1306 ]
Projekt Královská věnná města známá, ale nepoznaná
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
že projekt Svazku obcí Královská věnná města s názvem "Královská věnná města známá, ale nepoznaná...",
vedený v ROP NUTS II Severovýchod pod reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.01010 byl Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod s účinností ke dni 22.09.2010 schválen k poskytnutí dotace z
ROP NUTS II Severovýchod
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory Svazku obcí Královská věnná města v navrženém znění
[ 2010 - 1307 ]
Sazebník úhrad nákladů - zákon č. 106/1999 Sb.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2011 dle předloženého
návrhu
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[ 2010 - 1308 ]
Kolektivní smlouva
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit Kolektivní smlouvu mezi městem Trutnov a Závodní organizací Odborového svazu státních orgánů a
organizací při MěÚ Trutnov v předloženém znění
[ 2010 - 1309 ]
Statut sociálního fondu města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit Statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění
[ 2010 - 1310 ]
VŘ - koupě užitkového (kombinovaného) vozidla
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení k podání nabídky na dodavatele užitkového (kombinovaného) vozidla dle předloženého
návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 1311 ]
Veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti stavebního úřadu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávních smluv na výkon činnosti stavebního úřadu s obcemi Havlovice a Malá Úpa dle
předloženého návrhu
*
01.02
*
s vypovězením stávající veřejnoprávní smlouvy s obcí Havlovice, pokud obec neuzavře s městem
Trutnovem novou veřejnoprávní smlouvu dle předloženého návrhu do 15.03.2011
[ 2010 - 1312 ]
Mateřská škola Trutnov - změna provozu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přerušením provozu Mateřské školy Trutnov v období od 27.12. do 31.12.2010 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1313 ]
Odměny pro ředitele škol a školského zařízení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odměny ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1314 ]
Pečovatelská služba Trutnov - ceník služeb
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výší úhrad za jednotlivé služby poskytované Pečovatelskou službou Trutnov dle předloženého návrhu s
účinností od 1. ledna 2011
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[ 2010 - 1315 ]
ZL - MŠ Trutnov, ZŠ Voletiny, Stacionář...
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Trutnov dle předloženého
návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 dle předloženého návrhu
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 1316 ]
ZŠ V Domcích 488 - přijetí darů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím finančního daru Základní školou Trutnov, V Domcích 488, od Nadačního fondu Dětský čin roku, a
to ve výši 20000,- Kč
*
01.02
*
s přijetím věcného daru Základní školou Trutnov, V Domcích 488, od VoZP ČR, a to ve formě sportovního
vybavení v hodnotě 40000,- Kč.
[ 2010 - 1317 ]
Veřejnoprávní smlouvy o přestupcích
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajištění projednávání vybraných přestupků dle zásad předloženého
návrhu
*
01.02
*
s vypovězením stávajících veřejnoprávních smluv, pokud obec neuzavře s městem Trutnovem novou
veřejnoprávní smlouvu dle předloženého návrhu do 15.03.2011
[ 2010 - 1318 ]
Jednací řády
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Trutnova dle předloženého návrhu
vydává
*
02.01
*
Jednací řád Rady města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1319 ]
Lesní hospodářské osnovy - obvod Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
aby jako zpracovatel lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Trutnov byla vybrána Lesní taxační
společnost, s. r. o., Bezručova 1501, Hradec Králové 2, za cenu 654,- Kč/ha
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov, zařizovací obvod Trutnov
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[ 2010 - 1320 ]
Lesní hospodářské osnovy - obvod KRNAP Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
aby jako zpracovatel lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod KRNAP Trutnov byla vybrána
společnost Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o., Veverkova 1335, Hradec Králové 2, za cenu 720,- Kč/ha
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov, zařizovací obvod KRNAP
[ 2010 - 1321 ]
Poskytování veterinárních služeb
rada města
souhlasí
*
01.01
s uzavřením smlouvy s
znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
zajistit uzavření smlouvy s
znění

*

T:20.12.2010 *

na poskytování veterinárních služeb v předloženém

na poskytování veterinárních služeb v předloženém

[ 2010 - 1322 ]
Zástupci města v obchodních společnostech
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
delegovat do konce roku 2014 Ing. Hanu Horynovou k zastupování města Trutnova na valné hromadě
Společnosti Horní Labe, a. s., IČ 46506306
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
delegovat do konce roku 2014 Bc. Zdeňka Nýdrleho k zastupování města Trutnova na valné hromadě
společnosti TRANSPORT Trutnov, s. r. o., IČ 62063588
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
delegovat do konce roku 2014 Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711
[ 2010 - 1323 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
předsedou školské komise Mgr. Petra Skokana
členy komise - Ing. Zuzanu Horákovou Radovou, Mgr. Jitku Libřickou, Mgr. Romana Háska, Mgr. Jana
Hornycha, Mgr. Jiřího Patáka
tajemnicí Jitku Palachovou
*
01.02
*
předsedou komise pro výstavbu a rozvoj Ing. Hanu Horynovou
členy - Ing. arch. Pavla Tomka, Ing. arch. Vladimíra Smilnického, Ing. arch. Martina Vokatého, Ing. arch.
Michala Rosu, Ing. Hanu Nýdrlovou
tajemníkem komise Bc. Marka Hlízu
*
01.03
*
předsedou kulturní komise Ing. Hanu Horynovou
členy - Janu Hüblovou, Milana Lhotáka, Zuzanu Trösterovou, Simonu Rongeovou, Ing. arch. Michala Rosu,
Ing. Hanu Nýdrlovou, Bc. Martina Mečíře, p. Libora Kasíka
tajemnicí komise Ing. Veroniku Svobodovou
*
01.04
*
předsedou komise pro integrované obce Ing. Lumíra Labíka
členy - Ing. Petra Přívratského, Ing. Hanu Horynovou, Ing. Jána Mihalečka, Simonu Rongeovou, Mgr. Pavla
Káňu, p. Slezáka, p. Oldřicha Martince, Ing. Karla Havla, MUDr. Jozefa Kochana
tajemníkem komise Bc. Marka Hlízu
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*
01.05
*
předsedou bytové komise Ing. Jana Karpíška
členy - Hanu Jůzlovou, Jana Romančáka, Ing. Františka Rudíše, Blanku Bubnovou, Michala Šubrta, Annu
Kořínkovou, Simonu Rongeovou, Jindřišku Greňovou
tajemnicí Alenu Illnerovou
*
01.06
*
předsedou sociální komise Jindřišku Greňovou
členy - Irenu Vondráčkovou, MUDr. Romana Salaje, Zuzanu Řepákovou, Mgr. Libora Vondráčka, Blanku
Bubnovou, Simonu Rongeovou
tajemnicí Miroslavu Kociánovou
*
01.07
*
předsedou komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Michala Šubrta
členy - Jana Romančáka, Martina Kudrnáče, Petra Illnera, Hanu Jůzlovou, Jiřího Bureše, MUDr. Jozefa
Kochana, Ing. Lumíra Labíka, Josefa Fujeru, Ing. arch. Michala Rosu, Ing. Jana Karpíška
tajemnicí komise Janu Serbouskovou
*
01.08
*
předsedou tělovýchovné komise Mgr. Tomáše Hendrycha
členy - Jana Brauna, Tomáše Břeně, Radka Horáka, Romana Klempíře, Tomáše Nývlta, Mgr. Zdeňka
Švarce, Moniku Timkovou, Mgtr. Jiřího Patáka, Michala Šubrta, Bc. Martina Mečíře, Ing. arch. Michala Rosu
*
01.09
*
předsedou komise pro cestovní ruch Bc. Martina Veselého
členy - Mgr. Tomáše Hendrycha, Radka Etrycha, Nikolu Madževského, Ing. Karla Radu, Lukáše Vysoudila,
Rudolfa Korbeláře, Michala Šubrta, Jana Huška
tajemníkem komise Ing. Veroniku Svobodovou
[ 2010 - 1324 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 20. prosince 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

