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Kontrola plnění usnesení
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T : splněn

[ 2011 - 172 ]
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 ZM
Oprava usnesení
[ 2011 - 173 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
opravu tiskové chyby v usnesení č. 2011-117/3 ze dne 27.06.2011
původně: znalecký posudek Ing. Tomáše Voborníka č. 864/51/2009 ze dne 01.12.2009
správně: znalecký posudek Ing. Tomáše Voborníka č. 910/44/2010 ze dne 17.04.2010
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2011 - 174 ]
Horská čp.
- garáž
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí - nebytové jednotky garáže č
v čp.
ul. Horská, na pozemku st. p.
, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
ul. Horská a na pozemku st. p.
vše v části obce Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů,
mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců, za nabídkovou cenu 200000,- Kč.
[ 2011 - 175 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2011-63/2 ze dne 18.04.2011 v plném znění (prodej nemovitostí - domu čp. 187 Horská ulice
na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197, v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú.
Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.06.2010 do vlastnictví pí Hany Kolbové, IČ
43473172, Vlčice 95, za nabídnutou kupní cenu 8280000,- Kč.
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schvaluje
*
02.01
*
propadnutí kauce ve výši 50000,- Kč ve prospěch města Trutnova jako smluvní pokuty
*
02.02
*
nové zveřejnění prodeje domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197,
vše v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 18.06.2010 novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez
uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu
8000000,- Kč.
[ 2011 - 176 ]
Studenec čp. 63
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2010-98/3 ze dne 28.06.2010 v plném znění (prodej prostřednictvím realitní kanceláře DOBRÉ
BYDLO s. r. o.)
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí domu čp. 63 Studenec na pozemku st. p. 94, spolu s pozemkem st. p. 94 a p. p. 112,
v části obce Studenec, obec Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 12.10.2005, novým 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
1122010,- Kč.
[ 2011 - 177 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.3.2009,
novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 2800000,- Kč.
[ 2011 - 178 ]
Náchodská ul. - zahradnictví
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, spolu s pozemkem st. p.
3642 a pozemkem p. p. 722/25, vše v části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku - aktualizace ze dne 14.10.2009, novým obecným zveřejněním, bez uplatnění 20 %
slevy ze sjednané ceny, na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 7000000,- Kč
[ 2011 - 179 ]
Benešova čp. 510
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí novým zveřejněním záměru města - prodat nebytový dům čp. 510 Benešova (Odeon)
na pozemku na st. p. 192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.
Poříčí u Trutnova, obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 2600000,- Kč
[ 2011 - 180 ]
Polská čp. 367
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a přípravu prodeje domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p. 3672,
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spolu s pozemkem st. p. 3672, v obci Trutnov, v části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, jako celek
obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
s upřednostněním nájemců, za minimální nabídkovou cenu, vycházející ze znaleckých posudků
vypracovaných dle platné cenové vyhlášky.
[ 2011 - 181 ]
Horská čp. 220
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a přípravu prodeje nemovitostí: nebytové jednotky č. 220/7 v čp. 220 ul. Horská, na pozemku st. p.
497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul. Horská a 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..., bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu,
vycházející ze znaleckých posudků vypracovaných dle platné cenové vyhlášky.
[ 2011 - 182 ]
Spojka čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru města prodeje domu čp. 142 ul. Spojka na pozemku st. p. 818, spolu s pozemkem st. p.
818 v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne
27.07.2011, dle Zásad pro prodej...., s upřednostněním nájemníků, na dobu minimálně 60 dnů
za nabídkovou kupní cenu 3363143,- Kč
[ 2011 - 183 ]
Pražská čp. 15
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - nebytové jednotky č. 15/1 v čp. 15 ul. Pražská na pozemku st. p. 223, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 15 ul. Pražská a na pozemku st. p. 223, vše
v části obce Horní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007, novým obecným zveřejněním, bez uplatnění 20 %
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za minimální nabídkovou
kupní cenu 438000,- Kč.
[ 2011 - 184 ]
Lípové náměstí čp. 264
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej obsazené bytové jednotky č. 264/4 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 10.2.2008 a Prohlášení
vlastníka ze dne 7.1.2008 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 554060,- Kč.
(Nájemci nevyužili nabídky k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje.)
[ 2011 - 185 ]
P. Holého - garáž
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2011-120/3 ze dne 27.06.2011 v plném znění
(prodej nemovitostí: objekt občanské vybavenosti - garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3214, spolu
s pozemkem st. p. 3214, vše v ulici P. Holého, části obce Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov,
do vlastnictví a. s. AUTOSTYL se sídlem Horská 579, Trutnov, IČ 24727741, zastoupené předsedou
představenstva Ing. Janem Kranátem za nabízenou cenu 321100,- Kč).
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schvaluje
*
02.01
*
propadnutí kauce ve výši 10000,- Kč ve prospěch města Trutnova jako smluvní pokuty
*
02.02
*
prodej nemovitostí: objekt občanské vybavenosti - garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3214, spolu
s pozemkem st. p. 3214, vše v ulici P. Holého, části obce Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, novým
obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., za nabídkovou cenu 300000,- Kč.
[ 2011 - 186 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.06.1999 a ze dne
22.02.2011 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemce na neomezeně dlouhou dobu, za sníženou nabídkovou kupní cenu
800000,- Kč.
Nemovitosti - prodej
[ 2011 - 187 ]
Malé náměstí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č.
3. nadzemním podlaží domu
na st. p.
Malé náměstí, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. p.
v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění s upřednostněním nájemců,
dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku ze dne 15.01.2007, zpracovaného dle vyhlášky a
v rozsahu prohlášení vlastníka ze dne 14.11.2006 do vlastnictví nájemce
, bytem
, Trutnov, za nabídnutou cenu 740624,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...., § 14, odst. 1)
za 592499,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2011 - 188 ]
Benešova čp. 440-441
zastupitelstvo města
stahuje
*
01.01
*
z programu projednání prodeje bytové jednotky č. 441/5 o velikosti 1+3 (111 m²) ve 3. nadzemním podlaží
domu čp. 440 na pozemku st. p. 501 a čp. 441 na pozemku st. p. 502 v ul. Benešova, v části města Poříčí, v
obci Trutnov, k.ú. Poříčí u Trutnova
[ 2011 - 189 ]
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 30.09.2012
[ 2011 - 190 ]
Spojenecká čp. 54
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu úhrady celé kupní ceny za prodej nemovitostí - domu čp
v ul.
Spojenecká, spolu se st. p.
v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov do vlastnictví p.
bytem náměstí
Trutnov, za nabízenou cenu 2366500,- Kč do 31.10.2011. Část
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kupní ceny ve výši 566500,- Kč již byla dne 26.08.2011 uhrazena.
Pozemky - prodej
[ 2011 - 191 ]
p. p. 2132/4, p.. p. 2132/8, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2132/4 (cca 12 m²) a části p. p. 2132/8 (cca 62 m²) v k. ú. Trutnov Bytovému družstvu
Žižkova za kupní cenu 1,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující.
[ 2011 - 192 ]
p. p
, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p.
v k. ú. Babí p.
za účelem pastviny a ekologického
zemědělství za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 193 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
za účelem rozšíření svých
pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 194 ]
p. p. 2090/16 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2090/16 (3 m²), části p. p. 2090/13 (cca 16 m²), části p. p. 2090/12 (cca 22 m²) a části
p. p. 2090/11 (cca 14 m²) v k. ú. Trutnov Bytovému družstvu, Chodská 447, Trutnov, za účelem okapového
chodníku za kupní cenu 1,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitosti, hradí
kupující.
[ 2011 - 195 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2213/15 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov spol. BOWLING-CENTRUM s. r. o. za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 600,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 196 ]
p. p.
, st. p.
k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p.
a st. p.
v k. ú. Trutnov pí
a p.
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2011 - 197 ]
p. p.
p. p.
k.ú. Voletiny
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
a p. p.
v k. ú. Voletiny pí
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 198 ]
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p.
části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Bojiště
u Trutnova manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 199 ]
p. p.
, k.ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m².
Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 200 ]
p. p
k.ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p
a části st. p.
v k. ú. Dolní Staré Město manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 201 ]
p. p
, k.ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
), části st. p.
a části st. p
v k. ú. Dolní
Staré Město p.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - různé
[ 2011 - 202 ]
p. p
k.ú. Babí
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části p. p.

*
) v k. ú. Babí manž.

.

[ 2011 - 203 ]
p. p.
, st. p
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části p. p
a části st. p.
v k. ú. Trutnov, pozemek pod komunikací,
od p.
za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
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[ 2011 - 204 ]
p. p. 593/3, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 593/3 (724 m²) v k. ú. Oblanov od Lesů České republiky, s. p. za kupní cenu ve výši
190000,- Kč s tím, že na pozemek bude zřízeno věcné břemeno práva vstupu a vjezdu těžké techniky
pro Lesy České republiky, s. p.
[ 2011 - 205 ]
p. p. 10/2, k. ú. Bezděkov u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru části p. p
v k. ú. Bezděkov u Trutnova od p.
za účelem opravy
kamenného kříže, který se na pozemku nachází. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 206 ]
p. p. 2628, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2628 (2286 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko, s p. v likvidaci, za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 24530,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 207 ]
p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2010-167/4 ze dne 23.09.2010 z důvodu odstoupení společnosti Bateson
plus s. r. o. od koupi pozemku.
[ 2011 - 208 ]
p. p. 245/1 a další, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním
- části p. p. 245/1, díl "n" o výměře 56 m²
- části p. p. 245/1, díl "ch" o výměře 1 m²
- části p. p. 247/2, díl "m" o výměře 104 m²
- části p. p. 247/2, díl "b" o výměře 8 m²
- části p. p. 247/9, díl "l" o výměře 21 m²
- části p. p. 2553/3, díl "j" o výměře 70 m²
- části p. p. 2553/3, díl "k" o výměře 16 m²
- části p. p. 2553/3, díl "c" o výměře 19 m²
- části p. p. 2882, díl "i" o výměře 114 m²
vše v obci a k. ú. Trutnov, Královéhradeckému kraji. Všechny části pozemků jsou odděleny a zaměřeny
geometrickým plánem 3718-553/2010. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
[ 2011 - 209 ]
p. p. 876/10, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 876/10 (21 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci, za kupní cenu max. 55,Kč/m²
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[ 2011 - 210 ]
p. p. 605/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 605/4 (101 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci, za kupní cenu
max. 55,- Kč/m²
[ 2011 - 211 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu kolaudace stavby na p. p.
uzavřená s pí

v k. ú. Trutnov o jeden rok (nájemní smlouva č.

[ 2011 - 212 ]
p. p. 141/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 141/3 (53 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova od Českých drah, a. s., za účelem vybudování
komunikace za kupní cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 213 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova p
Bytové záležitosti
[ 2011 - 214 ]
Seznam bytů a nebytových prostor v majetku města
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
početní stav bytů a nebytových prostor v majetku města Trutnova k 31.08.2011 a to 682 bytů, z toho
177 bytů v městské památkové zóně
91 byt se státní dotací
14 bytů ve školních zařízeních
4 byty TJ Lokomotiva
3 byty Společenské centrum Trutnovska
1 byt Přírodní kulturní středisko Bojiště
259 bytů v DPS
133 byty ostatní
183 nebytových prostor
Celkem bytů a nebytových prostor 862.
Nebytové prostory - různé
[ 2011 - 215 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 154546,- Kč plus příslušné úroky z prodlení a související
náklady řízení za firmou LBM - Drogerie HSM, s. r. o. v likvidaci, Horská 166, Trutnov, IČ 48150789. Jedná
se o dlužné nájemné, úhrady za služby a bezdůvodné obohacení za nebytový prostor Horská 65, Trutnov,
v období 04/2000 - 03/2003.
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Finanční záležitosti
[ 2011 - 216 ]
Smlouva o kontokorentním úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru do výše limitu 50 mil. Kč dle předloženého návrhu
[ 2011 - 217 ]
Rozpočet města na rok 2011-rozpočtové opatření č.3
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2011 - rozpočtové opatření č. 3" dle předloženého návrhu
[ 2011 - 218 ]
Svazek obcí Východní Krkonoše
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 800000,- Kč Svazku obcí Východní Krkonoše
*
01.02
*
"Smlouvu o půjčce" dle předloženého návrhu
Různé
[ 2011 - 219 ]
Názvy ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
v k. ú. Bojiště u Trutnova pro ulici, která odbočuje u bývalé školy ze Svojšovy ulice, název Vedlejší
[ 2011 - 220 ]
Svazek obcí Královská věnná města
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná
města za rok 2010
[ 2011 - 221 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč z evidence
[ 2011 - 222 ]
Společenské centrum... - změna zřizovací listiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný
čas dle předloženého návrhu
[ 2011 - 223 ]
Statut čestného občanství města Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Statut čestného občanství města Trutnova dle předloženého návrhu
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[ 2011 - 224 ]
Statut kulturní ceny města Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Statut kulturní ceny města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2011 - 225 ]
Statut sportovních cen města Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Statut sportovních cen města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2011 - 226 ]
Územní plán Trutnov
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
po ověření souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Územní plán Trutnov formou opatření obecné povahy č. 01/2011/HLM
[ 2011 - 227 ]
Mateřská školy, Stacionář pro zdravotně oslabené..
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov dle předloženého návrhu
*
01.02
*
dodatek č. 2 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené dle předloženého
návrhu
[ 2011 - 228 ]
Technologické centrum
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smluv o spolupráci při realizaci projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a
vnitřní integrace úřadu mezi městem Trutnov a uvedenými obcemi v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

12

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

