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[ 2012 - 208 ]
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 - záměr města
[ 2012 - 209 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje obsazených bezbariérových bytových jednotek č. 476/104, č. 476/106 a č. 476/110 v domě
čp. 476 ul. Žižkova, na pozemku st. p. 4083, v části města Horní Předměstí, v obci Trutnov, k.ú. Trutnov,
včetně příslušenství a spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 476 a pozemku st. p.
4083, v rozsahu znaleckých posudků ze dne 14.08.2012 soudního znalce Ing. Faifra č. 3496-044/2012,
č. 3497-045/2012 a č. 3498/046/2012, zpracovaných dle platné vyhlášky a Dohody spoluvlastníků budovy
ze dne 23.03.2009, zveřejněním dle zákona č. 72/1994 Sb. V platném znění a dle Zásad pro prodej....,
s upřednostněním nájemců, s uplatněním 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání:
b.j. č. 476/104, byt 1+1 o výměře 48.90 m² ............... 194217,- Kč
b.j. č. 476/106, byt 1+1 o výměře 48.90 m² ............... 188505,- Kč
b.j. č. 476/110, byt 1+1 o výměře 48.90 m² ............... 192573,- Kč
[ 2012 - 210 ]
Jiráskovo náměstí - dvougaráž
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr 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 prvním 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 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 ve výši 300000,- Kč.
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[ 2012 - 211 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje 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 - 212 ]
Kožešnická ul. - garáž bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr 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 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
100000,- Kč.
[ 2012 - 213 ]
Blanická ul. čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje volné bytové jednotky č. 174/1 o velikosti 1+1 v I. NP o celkové výměře 71.26 m² v domě
čp. 174 na st. p. 924 v ul. Blanická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.10.2012 a Změny prohlášení
vlastníka budovy ze dne 19.04.2011, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku st. p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, nabídkovým řízením odlišným
od "Zásad pro prodej...,", bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny, obecným zveřejněním s úvodní cenou
pro jednání 352000,- Kč.
Nemovitosti - prodej
[ 2012 - 214 ]
Železničářská ul. - zděné kolny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 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, do vlastnictví
společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o., IČ 64826953, se sídlem Čsl. armády 233, Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 155000,- Kč.
Nemovitosti - prodej
[ 2012 - 215 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
záměr a přípravu směny budovy čp.
, na pozemku
spolu s pozemkem
v obci Trutnov, části města Horní Předměstí, k. ú. Trutnov ve vlastnictví města Trutnov za rozestavěné
stavby občanské vybavenosti na
a
,
spolu s pozemkem
, vše v obci Trutnov, části města Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
ve vlastnictví
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[ 2012 - 216 ]
Slezská čp. 166
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zahájení jednání a s tím spojených úkonů o vypořádání ideálního spoluvlastnického podílu 979/10000 města
Trutnova na budově čp. 166 Slezská ul, Vnitřní Město, Trutnov, na spojovací lávce a trafostanici a dalších
souvisejících nemovitostech, s ostatními spoluvlastníky nemovitostí.
Pozemky - prodej
[ 2012 - 217 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
a
kupní cenu ve výši 601,- Kč/m² za
a 701,- Kč/m² za
že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.

za nabídnutou
s tím,

[ 2012 - 218 ]
p. p. 601, k. ú. Horní Maršov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 601 (29 m²) v k. ú. Horní Maršov společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jako
pozemek pod stávajícím vodohospodářským zařízením za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši
290,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitosti.
[ 2012 - 219 ]
p. p. 2189/28, p. p. 2187/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2189/28 (cca 37 m² ± 20 %) a části p. p. 2187/2 (cca 10 m²) v k. ú. Trutnov
Společenství vlastníků jednotek Skřivánčí 431, Trutnov, za kupní cenu 1,- Kč/m² okapového chodníku a
300,- Kč/m² pozemku před vchodem (cca 8 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 220 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 214 m² v
za kupní cenu 300,- Kč/m² za pozemek pod stavbou vodní elektrárny (cca 8 m²) a
150,- Kč/m² za zbytek pozemku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí
kupující.
[ 2012 - 221 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 119 m² v
za kupní cenu 150,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem,
mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
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[ 2012 - 222 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 861 m² a částí pozemku
(cca 500 m²) v
manželům
za kupní cenu
35,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 223 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 35 m²) v
za kupní cenu 300,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
uhradí kupující.
[ 2012 - 224 ]
p. p. 1013, p. p. 1098/5, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 1013 o výměře 2679 m² a p. p. 1098/5 o výměře 2603 m² v k. ú. Babí občanskému sdružení
STACHELBERG za celkovou kupní cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 14870,- Kč. Náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 225 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 378 m² v
k zahrádkářským účelům
za kupní cenu 250,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 226 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem podílu
na
o výměře 265 m² v
za kupní
cenu 15528,- Kč. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 227 ]
p. p. 2184/21, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 2184/21 o výměře 6 m² v k. ú. Trutnov firmě AUTOSTYL, a. s., za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 700,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 228 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 146 m² v
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 200,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
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[ 2012 - 229 ]
p. p. 67/1, st. p. 190, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 67/1 o výměře 137 m² a st. p. 190 o výměře 44 m² v k. ú. Volanov Zemědělskému družstvu
Trutnov, se sídlem ve Volanově, za kupní cenu 125,- Kč/m² za st. p. 190 - pozemek pod stavbou vodárny a
150,- Kč/m² za p. p. 67/1. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
Pozemky - různé
[ 2012 - 230 ]
p. p. 876/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 876/10 (cca 257 m² ± 20 %) v k. ú. Poříčí u Trutnova. Pozemek přešel
na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 231 ]
p. p. 1278/11, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 1278/11 (180 m²) v k. ú. Libeč. Pozemek přešel na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. z ČR.
[ 2012 - 232 ]
p. p. 1930/54, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 1930/54 (17 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 - 233 ]
p. p. 2295/2 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 2295/2 (1570 m²), p. p. 2287/2 (2926 m²), p. p. 2285/3 (1916 m²) a
p. p. 286/3 (152 m²) 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 - 234 ]
st. p. 211, st. p. 238, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s podpisem "Prohlášení" dle předloženého návrhu, kterým dojde k opravě chybného zákresu st. p. 211 a
st. p. 238 v k. ú. Libeč.
[ 2012 - 235 ]
p. p. 102/1 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
02.01
*
prodloužení smlouvy č. 300005 o jeden rok.
nesouhlasí
*
01.01
*
se změnou podmínky pro prodej pozemků dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí smlouvě kupní a
zřízení věcného břemene č. 300005, uzavřené se společností MAPON a. s. tak, že podmínkou pro prodej
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dle čl. V. odstavce 3, bodu a) této smlouvy bude doložení schválené urbanistické studie
[ 2012 - 236 ]
p. p. 2840/2, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 2840/2 (902 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 - 237 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 228 m² v
pozemků.

k rozšíření vlastních

[ 2012 - 238 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 85 m² v
za účelem parkování.
[ 2012 - 239 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
pozemků.

(cca 60 m²) v

*

k rozšíření vlastních

[ 2012 - 240 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
a části
vybudování řadové garáže.

*

(celkem 24 m²) v

za účelem

[ 2012 - 241 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
za kupní cenu 900,- Kč/m².

(cca 60 m²) v

*

k rozšíření vlastních pozemků

[ 2012 - 242 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu kolaudace a současně i prodloužením nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi
č.
do 31.12.2013 za stávajících podmínek.
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[ 2012 - 243 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu kolaudace a současně i prodloužení nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi
č.
do 31.12.2013 za stávajících podmínek.
[ 2012 - 244 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
o výměře 607 m² v
100,- Kč/m² k zahrádkářským účelům.

*

za kupní cenu

[ 2012 - 245 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem
o výměře 1289 m² v
k zahrádkářským účelům.
[ 2012 - 246 ]
p. p. 2656/102 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části p. p. 2656/102 o celkové výměře 236 m² ve vlastnictví města Trutnova za pozemky p. p.
2656/478, p. p. 2656/479, p. p. 2656/480, p. p. 2656/481, p. p. 2656/482, p. p. 2656/483, p. p. 2656/484
o celkové výměře 321 m², vše v k. ú. Trutnov, ve vlastnictví INGSERVIS s. r. o. bez finančního vyrovnání.
Veškeré náklady spojené se směnou hradí INGSERVIS s. r. o.
[ 2012 - 247 ]
p. p. 1945, p. p. 1893, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 1945 (2339 m²) a p. p. 1893 (1292 m²) v k. ú. Libeč. Pozemky přešly
na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 248 ]
p. p. 1219, k. ú. Volanov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou p. p. 1219 (4717 m²), p. p. 1218 (724 m²), p. p. 1215 (3563 m²), p. p. 1209 (10563 m²) a p. p.
1203 (5668 m²) v k. ú. Volanov v majetku města Trutnova za p. p. 1409/12 (1401 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku Lesní společnosti Broumov Holding a. s., s doplatkem kupní ceny (dle znaleckých
posudků) ze strany Lesní společnosti. Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné
poloviny.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 249 ]
Mateřská škola Trutnov - služební byty
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemních smluv na byty v budovách Mateřská škola Trutnov mezi městem Trutnov a Mateřskou
školou Trutnov, která má právní subjektivitu, na dobu určitou 5 let. V objektech Mateřské školy Trutnov budou
nadále uzavírat mateřské školy smlouvy o podnájmu bytu s jejich zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání
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smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci Mateřské školy Trutnov na dobu určitou max. 1 rok, která se bude
v případě potřeby prodlužovat.
[ 2012 - 250 ]
TJ Loko, MEBYS s. r. o. - služební byty
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření podnájemních smluv na služební byty Na Nivách čp. 568 (1 + 0 a 1 + 3) a Na Lukách čp. 461
(1 + 3 + garáž) mezi MEBYS Trutnov s. r. o. a jednotlivými podnájemci bytů na dobu určitou od 01.01.2013
do 31.12.2013. MEBYS Trutnov s. r. o. bude tyto byty poskytovat zejména svým zaměstnancům a správcům
sportovišť jako služební byty na základě smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou do 31.12.2013.
bere na vědomí,
*
02.01
*
že MEBYS Trutnov s. r. o. je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvy na služební byty Na Nivách čp. 568
(1 + 0) a Na Lukách čp. 384 (1 + 3), které byly užívány před 31.12.2012 na základě uzavřených
podnájemních smluv mezi TJ Lokomotiva Trutnov a dosavadními podnájemci, a to maximálně do 30.06.2013
Finanční záležitosti
[ 2012 - 251 ]
Rozpočet města na r. 2012 - rozp. opatření č. 4
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 4" dle doplněného návrhu
[ 2012 - 252 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2013
zastupitelstvo města
stanoví
*
01.01
*
"Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2013" dle předloženého návrhu
[ 2012 - 253 ]
Finanční příspěvky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000.- Kč OLFIN CAR - VELLA, o. s., Komenského 399, Trutnov, jako příspěvek
na celostátní testy sportovních tříd
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek
na pořádání zimního M ČR v plavání
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek
na projekty dle žádosti
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 18000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek
na účast trutnovských plavkyň na ME v plavání
[ 2012 - 254 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou čp. 1, Trutnov 3, jako příspěvek
na částečnou rekonstrukci trávníku na fotbalovém hřišti
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Různé
[ 2012 - 255 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby v níže
uvedené částce na jednu bytovou jednotku žadateli:
v částce 16133,- Kč/1 b.j.
[ 2012 - 256 ]
Názvy nových autobusových zastávek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
názvy nových autobusových zastávek na území města
a) v k. ú. Poříčí u Trutnova
- pro nově zřizovanou autobusovou zastávku MHD název
Poříčí, Benešova
b) v k. ú. Dolní Staré Město
- pro nově zřizovanou autobusovou zastávku MHD název
Trutnov, obchodní zóna
[ 2012 - 257 ]
Změna č. 1 Územního plánu Trutnov - zadání
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Trutnov
[ 2012 - 258 ]
Stezka pro pěší a cyklisty Trutnov - Volanov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
a) zařazení stavby "Stezka pro pěší a cyklisty Trutnov - Volanov" do plánu a rozpočtu na rok 2013 v případě
poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zajistit vlastní prostředky tak, aby pokryly
s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury 100 % uznatelných nákladů a všechny neuznatelné
náklady stavební části
b) aby před použitím finančních prostředků poskytnutých ze SFDI byly uznatelné náklady stavebních částí
akce kryty z vlastních zdrojů
c) aby po dobu minimálně osmi let od schválení závěrečného vyhodnocení akce SFDI nebyl převeden
majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, nebyl zcizen ani předán
do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů, vyplývajících
ze zákonných ustanovení. Majetek nebude po tuto dobu zastaven a nebude zatížen právy třetích osob,
vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy
d) aby po dobu minimálně osmi let i po jejím uplynutí mohl být tento majetek trvale bezplatně užíván k účelu,
ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kdy možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena
zákonem.
[ 2012 - 259 ]
Zásady č. 3/2010 - změna a doplnění
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změny a doplnění Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Trutnova dle předloženého návrhu
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[ 2012 - 260 ]
Statut sociálního fondu a Kolektivní smlouva
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění
*
01.02
*
dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy, uzavřené mezi městem Trutnov a Základní organizací odborového svazu
státních orgánů a organizací Městský úřad Trutnov v předloženém znění
[ 2012 - 261 ]
Zakladatelská listina a stanovy MEBYS
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
novelu zakladatelské listiny a stanovy Městského bytového podniku Trutnov s. r. o. dle předloženého návrhu
[ 2012 - 262 ]
Změna názvu MBP Trutnov s. r. o.
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatků smluv s Městským bytovým podnikem Trutnov s. r. o. z důvodu změny jeho názvu
na MEBYS Trutnov s. r. o.
[ 2012 - 263 ]
Změna provozovatele sportovišť
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
postupné kroky související s převedením části předmětu nájmu z nájemní smlouvy č. 011005 s původním
nájemcem TJ Lokomotivou Trutnov o. s. na společnost zřízenou městem Městský bytový podnik Trutnov
s. r. o., jejíž firma bude od 01.01.2013 znít MEBYS Trutnov s. r. o., a to s účinností od 01.01.2013
[ 2012 - 264 ]
MEBYS Trutnov s.r.o. - smlouvy o závazku veřejné služby
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností MEBYS
Trutnov s. r. o. s účinností od 01.01.2013 dle předloženého návrhu
bere na vědomí
*
02.01
*
pronájem sportovišť Koupaliště Trutnov, Krytý bazén Trutnov, Areál Nivy a Zimní stadion Trutnov společností
MEBYS Trutnov s. r. o. s účinností od 01.01.2013
schvaluje
*
03.01
*
u nájemní smlouvy na pronájem sportovních zařízení Koupaliště Trutnov, Krytý bazén Trutnov, Areál Nivy a
Zimní stadion Trutnov společností MEBYS Trutnov s. r. o. nájemné ve výši 1 mil. Kč včetně DPH
[ 2012 - 265 ]
Smlouva o převodu práv a povinností při provozu sportovišť
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smlouvy o převodu práv a povinností při provozu sportovišť dle předloženého znění
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[ 2012 - 266 ]
Stanovení ceny sportovišť pro sportovní oddíly
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s postupem stanovení ceny sportovišť pro sportovní oddíly dle předloženého návrhu
[ 2012 - 267 ]
Změny zřizovacích listin PO města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, Komenského 399
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy Trutnov
- dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Domova pro seniory Trutnov
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Městských jeslí Trutnov
- dodatek č. 4 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
dle předloženého návrhu
Zapsala :Matoušová

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

