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[ 2012 - 165 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
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 - prodej
[ 2012 - 166 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej obsazeného domu
, spolu s pozemkem
, v obci
Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 27.07.2011

2

do spoluvlastnictví nájemců domu
za nabídnutou kupní cenu
3363143,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 2690514,- Kč.
[ 2012 - 167 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky č.
o velikosti 1+2 v I. NP o celkové výměře 79.45 m² v domě čp.
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.06.2004, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku
v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov do spoluvlastnictví
, každému jednu ideální polovinu, za celkovou nabízenou cenu 326000,- Kč.
Nemovitosti - záměr města
[ 2012 - 168 ]
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, novým 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 - 169 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 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 neurčitou,
nejméně 30 dnů, kterou ukončí zastupitelstvo města svým rozhodnutím poté, kdy bude městu předložena
alespoň jedna relevatní nabídka na odkoupení, s úvodní cenou pro jednání ve výši 1045000,- Kč.
[ 2012 - 170 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí: volné nebytové jednotky - garáže č. 220/8 o výměře 17.90 m² v čp. 220 Horská
ulice, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 Horská
ulice a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, obecným
zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., s úvodní cenou pro jednání 190000,- Kč.
[ 2012 - 171 ]
Na Nivách čp. 57
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 57 ulice Na Nivách na pozemku st. p. 536, spolu s pozemkem st. p. 536
a pozemkem p. p. 251/1, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 22.01.2012, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny za minimální nabídkovou cenu 4250000,- Kč
bez upřednostnění nájemců s úvodní cenou pro jednání 4250000,- Kč.
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[ 2012 - 172 ]
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 mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců, na dobu neurčitou, nejméně 30 dnů, do rozhodnutí zastupitelstva města
o první předložené relevantní nabídce koupě, s úvodní cenou pro jednání 8000000,- Kč.
[ 2012 - 173 ]
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
st. p. 3672 o výměře 481 m², bez přilehlých pozemků, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2012,
vše v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, 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, 11000000,- Kč.
Pozemky budou prodány samostatně, dodatečně.
[ 2012 - 174 ]
Oblanov č.e. 21
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí - rekreační chaty č.e. 21 Oblanov
na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov, z majetku
města Trutnova, realitní kanceláři DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Jihoslovanská 36, Trutnov, IČ 25973851, o jeden
rok, t.j. do 30.09.2013
[ 2012 - 175 ]
Volanovská čp. 217, Palackého čp. 256
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
darování 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
*
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
[ 2012 - 176 ]
Trafostanice bez č.p./č.e., k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uznání vlastnictví budov trafostanic bez č.p./č.e. na pozemcích st. p. 1291. st. p. 735, st. p. 1124, st. p. 1105,
st. p. 1289 a st. p. 1284, vše v k. ú. Horní Staré Město, obci Trutnov, společnosti ČEZ a. s., provozovatel
ČEZ Distribuce a. s., notářským zápisem.
Pozemky - prodej
[ 2012 - 177 ]

*
že
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zastupitelstvo města
bere na vědomí
01.01
*
odstoupil od své nabídky na koupi

(159 m²) v

souhlasí
*
02.01
*
s prodejem
(159 m²) v
za nabízenou kupní cenu 351,Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 178 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s prodejem části

*
(cca 8 m²) v
za kupní cenu 300,- Kč/m²
. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu

nemovitostí.
[ 2012 - 179 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 65 m²) za kupní cenu 300,- Kč/m² a části
cenu 125,- Kč/m² v
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.

cca 80 m²) za kupní
. Kupující uhradí

[ 2012 - 180 ]
p. p. 233/15, k. ú. Voletiny a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 233/15 (5 m²) v k. ú. Voletiny a st. p. 5443 (17 m²) v k. ú. Trutnov společnosti VAK a. s.,
za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 4870,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 181 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s prodejem pozemku

*
o výměře 189 m² v

, každému jednu polovinu, za kupní cenu 250,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 182 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodloužením nájemní smlouvy č.

*

a termínu kolaudace stavby do 31.07.2013

souhlasí
*
02.01
*
s prodejem p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré Město za kupní cenu 300,- Kč/m²
za zastavitelnou plochu a 100,- Kč/m² za obtížně využitelnou část pozemku (cca 1/3 plochy) společnosti
BOS auto, s. r. o. za účelem výstavby provozovny se zařízením pro prodej a služby v souladu s podmínkami
pro výstavbu a rozvoje města Trutnova. Prodej bude realizován do 90 dnů po kolaudaci stavby, termín
kolaudace do 31.12.2014. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2012 - 183 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
s prodejem části

*
(cca 340 m²),
(cca 276 m²),
(cca 317 m²) v
za kupní cenu 500,- Kč/m² u zatravněných pozemků a za 1500,Kč/m² u zastavěných pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
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nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2012 - 184 ]
st. p. 314, st. p. 318, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním st. p. 314 (208 m²) a st. p. 318 (180 m²) v k. ú. Babí Občanskému sdružení Stachelberg.
Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 185 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části

*

[ 2012 - 186 ]
p. p. 4173, p. p. 4254, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 4173 (1084 m²) a p. p. 4254 (10230 m²) 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 - 187 ]
p. p. 1200/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k nově zaměřené p. p. 1200/3 (211 m²) 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 - 188 ]
p. p. 487/7, p. p. 876/10, k. ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem pozemků od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, t.j. p. p. 487/7 (743 m²)
a p. p. 876/10 (21 m²) v k. ú. Trutnov, p. p. 1510/34 (4 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 561/19 (285 m²)
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, p. p. 605/4 (101 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova za max. kupní cenu 55,- Kč/m²
a p. p. 2628 (2286 m²) v k.ú. Trutnov za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 24530,- Kč (dojde
k aktualizaci znaleckého posudku). Náklady spojené s převodem včetně aktualizace znaleckých posudků
hradí nabyvatel.
[ 2012 - 189 ]
p. p. 1326/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí Marií Boháčovou na prodej části p. p. 1326/1 (cca 63 m²)
v k. ú. Poříčí u Trutnova za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. za cenu, za kterou budoucí majitelka
koupí pozemek od Pozemkového fondu ČR, za účelem vybudování cyklotrasy s tím, že smlouva kupní bude
uzavřena po kolaudaci stavby a náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
budoucí kupující.
[ 2012 - 190 ]
p. p. 37/1, st. p. 161, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že p. p. 37/1 (7253 m²) a st. p. 161 (155 m²) v k. ú. Volanov nebudou do 31.12.2025 prodány třetí
osobě, ani na uvedených parcelách nebude zřízeno zástavní právo či jiné právo třetích osob, pokud by mělo
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mít účinky věcného práva.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 191 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 100524,- Kč za byt
[ 2012 - 192 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na bytě
39221.- Kč (platební
).

ve výši

[ 2012 - 193 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 109620,- Kč za byt
[ 2012 - 194 ]
Lípová 95 - služební byt pro ZUŠ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na služební byt Lípová 95 mezi městem Trutnov a ZUŠ Trutnov, která má právní
subjektivitu, na dobu určitou 5 let. ZUŠ Trutnov bude nadále uzavírat smlouvu o podnájmu bytu se svými
zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci školy na dobu určitou max.
1 rok, která se bude v případě potřeby prodlužovat.
Finanční záležitosti
[ 2012 - 195 ]
Rozpočet města na rok 2012 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 3" dle předloženého návrhu
[ 2012 - 196 ]
Obecně závazná vyhláška č. 14/2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Trutnova v předloženém
znění
[ 2012 - 197 ]
Finanční příspěvky - "Sport"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky ve výši nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu:
1. ve výši 5000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek na účast
v 1. kuželkářské lize dorostu
2. ve výši 100000,- Kč Městskému fotbalovému klubu Trutnov jako příspěvek na účast v jednotlivých
soutěžích
3. ve výši 10000,- Kč TJ Trutnov Poříčí, Náchodská 18, Trutnov 3, jako příspěvek na činnost
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4. ve výši 20000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek na dofinancování
Olympiády trutnovských škol v roce 2012
[ 2012 - 198 ]
Finanční příspěvky - "Ostatní"
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky nad 50000,- Kč v kategorii "Ostatní"
1. ve výši 50000,- Kč Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov jako příspěvek na zajištění sociální
služby - Stacionář RIAPS
2. výši 50000,- Kč Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov jako příspěvek na zajištění sociální služby
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shetler RIAPS
[ 2012 - 199 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč z evidence.
[ 2012 - 200 ]
Státní fond rozvoje bydlení - úvěrová smlouva
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 231/396-10, kterým se mění Článek II. Čerpání úvěru, odst. 7) prodloužení termínu dočerpání úvěrových prostředků do 31.12.2013 a Článek III. Splácení jistiny a úhrada
úroků, odst. 3).
zplonomocňuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města Trutnova, k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru reg.
č. 231/396-10.
Různé
[ 2012 - 201 ]
Výstavba loděnice Trutnov - Poříčí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení projektu výstavby loděnice do plánu a rozpočtu města na rok 2013 v případě schválení dotace
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků do výše 0.8 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci projektu
souhlasí
*
02.01
*
s tím, že p. p. 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova nebude do 31.12.2025 prodána třetí osobě, ani na uvedené
parcele nebude zřízeno zástavní právo či jiné právo třetích osob, pokud by mělo mít účinky věcného práva.
[ 2012 - 202 ]
Po stopách pověstí v Trutnově a v Kamiennej Górze
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
v případě podpory projektu "Po stopách pověstí v Trutnově a v Kamiennej Górze" dotací jej zařadit do plánu
a rozpočtu města na roky 2013 a 2014
*
01.02
*
vyčlenění finančních prostředků do výše 4.0 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší
části projektu
*
01.03
*
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a 100 % případně neuznatelných nákladů na části projektu z rozpočtu
města
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.09.2012 *
zajistit podepsání partnerské smlouvy s partnerem projektu
[ 2012 - 203 ]
Kontrolní výbor ZM - rezignace člena
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci
na funkci člena kontrolního výboru ke dni 24. září 2012.
jmenuje
*
02.01
na funkci člena kontrolního výboru

*

ke dni 24. září 2012

[ 2012 - 204 ]
Sportoviště Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
provozování sportovišť Trutnova Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o. formou závazku poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu
bere na vědomí
*
02.01
postup transformace sportovišť

*

[ 2012 - 205 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2012 - 206 ]
ZŠ Náchodská - financování opravy tělocvičny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Opravy tělocvičny Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18"
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 207 ]
Zápisy KV - č.2/2012 a č. 5/2012
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 2/2012 a č. 5/2012 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

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

