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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1132 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009-183/4 v plném znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ulici 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 24.6.1999 novým
obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za nabídkovou kupní cenu 1198280,- Kč
[ 2009 - 1133 ]
Novodvorská čp. 949
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit zveřejnění záměru města prodat čům čp. 949 Novodvorská (Sanatorium MUDr. J. Bílka) na
pozemku st. p. 3657/1, spolu s pozemkem st. p. 3657/1, p. p. 253/93, p. p. 245/6, p. p. 237/13 a p. p. 243/3,
vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Střední Předměstí, obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s upřednostněním nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za
nabídkovou kupní cenu 6000000,- Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2009 - 1134 ]
Krakonošovo náměstí čp. 15
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 15 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
NP o celkové výměře 33.65 m² (1 prodejna 17.17 m², 1 výloha 1.20 m², 2 sklady 6.93 m², 6.85 m² a 1 WC
1.50 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář,
výstavní místnost, výlohu, 1095,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, sklady, 685,- Kč/m²/rok za WC včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny
a sázkové kanceláře
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1135 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 Školní o celkové výměře 118.60 m²(suterén - 2
dílny 62.20 m², 17.90 m², sklad 12.10 m² 1/4 šatny 26.40 m²) se Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 1186,- Kč/rok za celé nebytové prostory bez
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování výuky pracovního vyučování
žáků a skladu. Nájemce bude hradit náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 Školní o celkové výměře 70.50 m² (I. NP - 3
místnosti 28.80 m², 9.00 m², 32.70 m²) s Galerií města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov, na dobu
neurčitou za nájemné dohodou ve výši 705,- Kč/rok za celé nebytové prostory bez uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení skladu Galerie města Trutnova. Nájemce bude hradit
náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
*
01.03
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 Školní o celkové výměře 137.85 m² (I. NP - 3
místnosti 73.60 m², 17.10 m², 47.15 m²) s Muzeem Podkrkonoší Trutnov, Školní 150, Trutnov, na dobu
neurčitou za nájemné dohodou ve výši 1379,- Kč/rok za celé nebytové prostory bez uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení skladu Muzea Podkrkonoší Trutnov. Nájemce bude hradit
náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:02.11.2009 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 13 Školní se Základní školou kpt. Jaroše Trutnov, Galerií
města Trutnova, Muzeem Podkrkonoší Trutnov
Pozemky - záměr města
[ 2009 - 1136 ]
p. p. 2472 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2472 (nově vzniklá st. p. 5774 o výměře 7 m²) a část st. p.
742 (nově vzniklá st. p. 5776 o výměře 1 m²) v k.ú. Trutnov za kupní cenu 600,- Kč/m² a část p. p. 2472
(nově vzniklá p. p. 2472/2 o výměře 5 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m²
za
účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z
převodu nemovitostí.
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[ 2009 - 1137 ]
p. p. 273/181, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 273/181 (235 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní
cenu 250,- Kč/m² za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1138 ]
st. p. 1046, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat příslušné podíly na st. p. 1046 v k. ú. Poříčí u Trutnova vlastníkům
jednotek v domě čp. 473 na st. p. 1046 v k. ú. Poříčí u Trutnova a to v rozsahu, v jakém tito vlastníci
jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 473 na st. p. 1046 k. ú. Poříčí u
Trutnova, za kupní cenu 70,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1139 ]
p. p. 842/26, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 842/26 (250 m²) v k. ú. Volanov
za
účelem zázemí u domu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů není povolena a nesmí být zamezen přístup k inženýrským sítím.
[ 2009 - 1140 ]
p. p. 166/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 166/1 (cca 50 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- 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. 950813, uzavřené s
u Trutnova, dohodou z důvodu úmrtí.

na pronájem části p. p. 166/1 k. ú. Poříčí

[ 2009 - 1141 ]
p. p. 1148, k. ú. Dolní Staré Buky a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit pozemky, t.j. p. p. 1148 (1125 m²), st. p. 117/2 (20 m²), st. p. 118/2 (37
m²), st. p. 121/2 (17 m²), p. p. 335/17 (29 m²), p. p. 335/18 (27 m²), p. p. 335/19 (193 m²), p. p. 335/20 (309
m²), p. p. 335/21 (343 m²) a p. p. 1189 (29 m²) k. ú. Dolní Staré Buky, v majetku obce Staré Buky, za p. p.
1186/1 (51577 m²) v k. ú. Horní Staré Buky v majetku města Trutnova. Směna bude realizována s
doplatkem, cena bude určena znaleckým posudkem a bude rozložena do dvou splátek.
[ 2009 - 1142 ]
p. p. 478, k. ú. Dolní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout výpůjčku části p. p. 478 (cca 2 m²) v k. ú. Dolní Staré Město, části
p. p. 2670 (cca 2 m²) v k. ú. Trutnov, části p. p. 1401/6 (cca 2 m²) a části p. p. 2101 (cca 2 m²) v k. ú. Horní
Staré Město firmě DAVÍDEK s. r. o. za účelem umístění informačních tabulí a směrových tyčí na cyklostezce,
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která bude realizována v rámci projektu Sportovně - relaxační hotel Davídek v okolí Trutnova. Výpůjčka bude
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a s tím, že do 31.12.2017 je nevypověditelná.
[ 2009 - 1143 ]
p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout následující parcely - část p. p. 102 (část o výměře cca
19243 m²), část p. p. 179/29 (část o výměře cca 25306 m²), část p. p. 494/4 (část o výměře cca 810 m²), p.
p. 105 (10569 m²), část p. p. 496/1 (cca 1000 m²) a část p. p. 179/28 (část o výměře cca 16100 m²) v
k. ú. Dolní Staré Město za účelem přípravy územního a stavebního řízení a vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení pro výstavbu objektu pro průmysl s nižší ekologickou zátěží včetně zpevněných ploch a
přístupových komunikací společnosti, která nejlépe vyhoví podmínkám výběrového řízení. Pronájem bude
uzavřen na dobu určitou dva roky ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne uzavření smlouvy kupní na
výše uvedené pozemky za nájemné 1,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva musí být uzavřena nejdéle do 90 dnů
od data výběrového řízení.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat následující parcely - část p. p. 102 (část o výměře cca 19243 m² ± 20
%), část p. p. 179/29 (část o výměře cca 25306 m² ± 20 %), část p. p. 494/4 (část o výměře cca 810 m² ± 20
%), p. p. 105 (10569 m²), část p. p. 496/1 (cca 1000 m²) a část p. p. 179/28 (část o výměře cca 16100 m²±
20 %) v k. ú. Dolní Staré Město společnosti, která nejlépe vyhoví podmínkám výběrového řízení (dále jen
"nájemce") za účelem výstavby objektu pro průmysl s nižší ekologickou zátěží včetně zpevněných ploch a
přístupových komunikací a zeleně a za níže stanovených podmínek:
- pozemky budou prodány za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. kupní cena je stanovena ve výši 500,Kč/m²
- prodej pozemků, případně částí pozemků, bude realizován do 60 dnů po vydání územního rozhodnutí
- pozemky budou pronajaty na dobu určitou dva roky (do doby prodeje) za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok
- žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu bude podána nejpozději do 31.08.2011, termín pro podání
žádosti o vydání stavebního povolení se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo odvolací územní řízení o
umístění stavby v důsledku odvolání některého z účastníků řízení do vydaného územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo o dobu, o kterou byly překročeny zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
- zájemce se seznámil se zněním smlouvy o spolupráci mezi městem Trutnov a společností Arkádia
ruší
*
02.01
*
usnesení rady města 2009-251/4 ze dne 02.03.2009 a č. 2009-864/14 ze dne 03.08.2009 o pronájmu
pozemků v k. ú. Dolní Staré Město v budoucí průmyslové zóně společnosti Brose Trutnov Automotive
Systéms CZ, spol. s r.o.
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009-23/1 ze dne 23.02.2009 a č. 2009-149/3 ze dne 29.06.2009 o
prodeji pozemků v k. ú. Dolní Staré Město v budoucí průmyslové zóně společnosti Brose Trutnov Automotive
Systéms CZ, spol. s r.o.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1144 ]
p. p. 376, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 376 (cca 30 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 130,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1145 ]
p. p. 2081/14, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2081/14 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov p.
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za účelem rozšíření

vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1146 ]
st. p. 4366 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
nesouhlasit s prodejem příslušných podílů na st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov vlastníkům
jednotek v domě čp. 810, čp. 811 a čp. 812 na st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov a to v
rozsahu v jakém tito vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 810, čp.
811 a čp. 812, na st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov
[ 2009 - 1147 ]
st. p. 1085, st. p. 1086, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
nesouhlasit s prodejem příslušných podílů na st. p. 1085 a st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město vlastníkům
jednotek v domě čp. 525 a čp. 526 na st. p. 1085 a st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město a to v rozsahu, v
jakém tito vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 525 a čp. 526 na st.
p. 1085 a st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město
[ 2009 - 1148 ]
p. p. 2201, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit prodej části p. p. 2201 (cca 75 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m²
manž. Michalu a Kateřině Šaldovým za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit prodej části p. p. 2201 (cca 745 m²), část st. p. 194 (cca 60 m²), st. p. 337 (59 m²) a st. p. 195 (205
m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši 605,- Kč/m²
Š
za
účelem výstavby rodinného domu. Prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby (termín kolaudace
do 31.12.2012). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 2201 (cca 745 m²), st. p. 337 (59 m²) a st. p. 194 (cca 207 m²) v k. ú. Horní Staré
Město
za účelem výstavby rodinného domu za nájemné 30,- Kč/m²/rok
na dobu určitou od 01.04.2011 do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2012.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1149 ]
st. p. 272/1,k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.00
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280007, uzavřené s
272/1 v k.ú. Trutnov, dohodou k 30.09.2009

na pronájem části st. p.

[ 2009 - 1150 ]
p. p. 1501/4, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1501/4 (cca 510 m²) v k. ú. Trutnov
k
zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
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[ 2009 - 1151 ]
p. p. 2227/3,k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k.ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A v termínu od 23.10.2009 do 31.08.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov v
termínu od 01.09.2009 do 22.10.2009 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 1152 ]
p. p. 2471/7, p. p. 212/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 2471/7 a p. p. 212/2 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a
provozování optického kabelu v celkovém rozsahu 600 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1153 ]
p. p. 2633/3 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 2633/3, p. p. 2633/2, p. p. 2668, p. p. 2656/120 a p. p. 2633/18 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu 105 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1154 ]
p. p. 1250/6 a násl., k.ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov, a. s., na částech p. p. 1250/6, p. p. 96/1, st.
p. 47, p. p. 1219, p. p. 89 a p. p. 88/7 v k. ú. Voletiny, spočívajícího v právu uložení a provozu stavby
kanalizační stoky a vodovodního řadu v celkovém rozsahu 189 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 19 %
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2009 - 1155 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 č.10 na dobu určitou od 01.09.2009 do 31.10.2009 p.
[ 2009 - 1156 ]
Palackého čp. 77 - VŘ
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-997/15 ze dne 07.09.2009 ve věci určení, že byt na adrese Palackého 77 bude
pronajímán na základě výsledku výběrového řízení
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[ 2009 - 1157 ]
Hluboký příkop čp. 147 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Hluboký příkop 147 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6100,- Kč
51000,- Kč
2.
4000,- Kč
96000,- Kč
3.
3370,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+1)
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Hluboký příkop 147 p.
Majetek města - různé
[ 2009 - 1158 ]
TJ LOKOMOTIVA Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout níže uvedené pozemky v k. ú. Trutnov TJ Lokomotiva Trutnov,
kde předmětem pronájmu je areál dvou fotbalových hřišť s tribunou v Trutnově na dobu určitou do
31.12.2025:
a) st. p. 5573 (1861 m²)
b) objekt nové tribuny čp. 464 v části obce Kryblice 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 (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 (objekt občanské vybavenosti)
ch) st. p. 2988 (84 m²) a objekt na st. p. 2988 (garáž)
i) p. p. 2989 (2 m²) a objekt na st. p. 2989 (objekt občanské vybavenosti)
j) st. p. 3961 (120 m²) a garáže na st. p. 3961
Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. 240779 se nemění.
Finanční záležitosti
[ 2009 - 1159 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické na částečné krytí
nákladů koncertu ke Dni reformace
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek občanskému sdružení KOM Trutnov na částečné krytí nákladů Mikulášské besídky
12.12.2009
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Různé
[ 2009 - 1160 ]
Volanov - kanalizace
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mandátní smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Česká Skalice na zpracování žádosti o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí na odkanalizování lokality Volanov.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.11.2009 *
zajistit uzavření s firmou Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Česká Skalice dle předloženého návrhu
[ 2009 - 1161 ]
Bojiště - odkanalizování
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, uzavřené s družstvem Ekologický rozvoj a výstavba, Česká Skalice, na
přípravu a organizační zajištění podání žádosti o podporu na projekt "Trutnov - Bojiště - odkanalizování"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.10.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě s družstvem Ekologický rozvoj a výstavba, Česká Skalice
[ 2009 - 1162 ]
Nájemní smlouva - umístění infomapy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nájemní smlouvu na pronájem pozemku pro umístění infomapy parkovišť města Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.10.2009 *
zajistit uzavření nájemní smlouvy s p.
Č
[ 2009 - 1163 ]
Znak města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezplatné použití znaku města Trutnova v propagačních a informačních materiálech a médiích Svazku obcí
Východní Krkonoše
[ 2009 - 1164 ]
Nadační fondy v objektech škol
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním sídel nadačních fondů v objektech Mateřské školy Trutnov a Základní školy Trutnov, V Domcích
488
[ 2009 - 1165 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej dušičkových kytek před prodejnou papírnictví na Horské ul. 885 od 19.10.2009 do
27.10.2009
*
01.02
*
p.
prodej úklidových mopů a kartáčů před domem čp. 70 na Krakonošově náměstí v
termínu od 19.10.2009 do 31.12.2009
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*
01.03
prodej textilního zboží p.
19.10.2009 do 23.12.2009

*

na Horské ulici (před prodejnou OD ELMONT) v období od

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:02.11.2009 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2009 - 1166 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 2. listopadu 2009 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

