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[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2011 - 229 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
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T : 20.02.2012

stanovuje
*
02.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2011 - 230 ]
Benešova čp.
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č.
o velikosti 1+3 (111 m²) ve 3. nadzemním podlaží
domu čp
na pozemku st. p.
a čp
na pozemku st. p.
v ul. Benešova, včetně
spoluvlastnických podílů na domě a stavebních pozemcích, v části města Poříčí, v obci Trutnov, k.ú. Poříčí
u Trutnova, dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.02.2011 a
Prohlášení vlastníka ze dne 06.08.2001 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej....,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou kupní cenu 370000,- Kč
s upřednostněním nájemce na dobu min. 30 dnů
[ 2011 - 231 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - 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 Zásady
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu min. 30 dnů
za minimální nabídkovou cenu 1045000,- Kč.
[ 2011 - 232 ]
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 novým obecným
zveřejněním bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na dobu minimálně
30 dnů za minimální nabídkovou cenu 165000,- Kč
[ 2011 - 233 ]
Blanická čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky č. 174/2 o velikosti 1+2 v I. NP o celkové výměře 79.45 m² v domě čp. 174
na st. p. 924 v ul. Blanická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.06.2006, 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 za minimální nabídkovou cenu 320000,- Kč.
[ 2011 - 234 ]
Jiráskovo náměstí čp. 528, 529 a 530
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí - 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 I. 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, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej...,

3

bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu 300000,- Kč.
[ 2011 - 235 ]
Kožešnická ul. - garáž bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí - 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 na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad
pro prodej..., bez upřednostnění nájemců nebytových prostor, za minimální nabídkovou cenu 100000,- Kč.
[ 2011 - 236 ]
VAK Trutnov, a. s.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., Trutnov, se sídlem Trutnov,
Revoluční 19, IČ 60108711, dle souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního
systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích znalce Ing. Pavla Bartoše
č. 788-04/2011, č. 789-05/2011 a č. 790-06/2011 ze dne 12.01.2011
*
01.02
*
upsání akcií podle usnesení představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., Trutnov ze dne
29.09.2011 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen
nepeněžitými vklady. Město Trutnov upisuje tyto akcie společnosti VAK , a. s., Trutnov
*
01.03
*
převod mezi městem Trutnov (jako předávající) a společností VAK a. s. Trutnov (jako přebírající)
následujícího majetku:
- stavba „Prodloužení vodovodu v Trutnově - Libči, v k. ú. Libeč“, sestávající zejména z vodovodu DN 80
v délce 326 m, v rozsahu dle ocenění ve znaleckém posudku č. 788-04/2011 ze dne 12.01.2011
- stavba "Kanalizace pro čp. 182 v ulici 1. máje v Horním Starém Městě", nacházející se v Trutnově, ulici
Májová, v k. ú. Horní Staré Město, sestávající zejména z kanalizačního řadu DN 300 v délce 95 m a dvou
kanalizačních šachet v rozsahu dle ocenění ve znaleckém posudku č. 789-05/2011 ze dne 12.01.2011
- stavba "Vodovodní řad Nové Dvory - část III. etapy", sestávající zejména z vodovodu PVC 110-DN 100/4.3
mm v délce 113 m v k. ú. Trutnov, v rozsahu dle ocenění ve znaleckém posudku č. 790-06/2011 ze dne
12.01.2011
[ 2011 - 237 ]
R. A. Dvorského čp. 311
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem podílu v rozsahu ideálních 3/4 na domě čp. 311 R. A. Dvorského na pozemku st. p. 1278, spolu
s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku st. p. 1278 a s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
p. p. 253/50, v části obce Střední Předměstí, obci Trutnov, k. ú. Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 28.01.2010 do vlastnictví společnosti Old river, s. r. o., se sídlem Všenory,
Panská zahrada 479, PSČ 252 28, IČ 28927150, za nabídnutou cenu 500000,- Kč. Nemovitost bude nadále
nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře 1. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r. o., Pražská 88,
Trutnov na základě platné zprostředkovatelské smlouvy
*
01.02
*
se smluvní odměnou realitní kanceláři I. Krkonošská realitní, spol. s r. o., ve výši 0.3 % + DPH
pro nedodržení čl. II. smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti o minimální kupní ceně
Pozemky - prodej
[ 2011 - 238 ]
st. p.
, p. p.
, k. ú. Voletiny
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p.
a p. p.
v k. ú. Voletiny p.
za účelem rozšíření
svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že na p. p.
bude zřízeno věcné břemeno pro město
Trutnov za účelem oprav kostela. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
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hradí kupující.
[ 2011 - 239 ]
st. p. 719 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 719 (476 m²), st. p. 720 (319 m²), st. p. 1237/1 (58 m²), st. p. 1237/2 (119 m²), st. p. 1143/2
(2 m²) a p. p. 231/2 (3341 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti STAVBA, výrobní družstvo Jaroměř
za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m² a s tím, že nabyvatel bere na vědomí, že pozemky se nacházejí
dle připravovaného územního plánu Trutnov v mostním koridoru připravované rychlostní silnice R11 a
pro tento koridor platí zvláštní regulativy. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující.
[ 2011 - 240 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 241 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p
v k. ú. Horní Staré Město manž.
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 242 ]
p.p.
, p.p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem pozemků v k. ú. Studenec u Trutnova p.
Č
- p. p
za kupní cenu 125,- Kč/m²
- p. p
za kupní cenu 100,- Kč/m².
Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 243 ]
p. p.
k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p.
v k. ú. Zlatá Olešnice, t.j. pozemek pod objektem
pěchotního srubu,
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m² s tím, že náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
nesouhlasí
*
02.01
s prodejem části p. p.

*
v k. ú. Zlatá Olešnice, t.j. komunikace a okolí srubu,

[ 2011 - 244 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p.
v k. ú. Trutnov p
že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
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za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím,

[ 2011 - 245 ]
st. p. 5833, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 5833 (5 m²) v k. ú. Trutnov spol. České dráhy, a. s., za kupní cenu 1600,- Kč/m² s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 246 ]
st. p. 259/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části st. p. 259/2 (cca 67 m²) v k. ú. Trutnov Československé obchodní bance, a. s., za kupní
cenu 1600,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2011 - 247 ]
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2085/3, části p. p. 2085/12, části st. p. 4861/1, části st. p. 4862/1 a části p. p. 2087/2,
celkem cca 15979 m², v k. ú. Trutnov společnosti Protivítr - invest s. r. o., Náchod, k výstavbě bytových domů
se čtyřmi podlažími s využitým podkrovím a možností využití části objektů na občanskou vybavenost
dle architektonické studie, která má doporučující stanovisko komise pro výstavbu a rozvoj města a za níže
uvedených podmínek:
- do doby prodeje bude uzavřen nájemní vztah
- součástí výstavby musí být zřízení 1.5 odstavného stání pro osobní auta na 1 bytovou jednotku, z nich min.
50 % bude umístěno v objektech
- pozemky budou prodány za nabídnutou kupní cenu 817,50 Kč/m² s tím, že kupní cena bude každý
kalendářní rok navyšována o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ. Takové navýšení bude provedeno za období od 01.01.2013 do dne
uzavření kupní smlouvy. Kupní cena bude částečně kryta za složené jistoty při splnění podmínek smlouvy.
Na účtu města musí vždy zůstat částka jistoty minimálně ve výši 1.3 mil. Kč
- prodej pozemků bude realizován ve třech etapách:
1. etapa - kolaudace stavby bude do 31.12.2014
2. etapa - kolaudace stavby bude do 31.12.2016, stavební povolení do 31.12.2014
3. etapa - kolaudace stavby bude do 31.12.2018, stavební povolení do 31.12.2016
- přesná výměra 1. - 3. etapy bude dána geometrickým plánem, který bude součástí kupní smlouvy
- kupní smlouvy budou podepsány vždy po vydání stavebního povolení a na zakoupených pozemcích bude
zřízeno předkupní právo pro město Trutnov za stejných cenových podmínek
- zájemce na vlastní náklady z pozemků odstraní náletové stromy a keře, demontuje a zlikviduje zbytky
nedokončených staveb, zvláště železobetonových nosných sloupů
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby nebude město Trutnov vázáno výší kupní ceny, pronájem
se prodlouží vždy o rok a nájemce zaplatí smluvní pokutu ve výši 1300000,- Kč za každý i započatý rok
za nedodržení termínu kolaudace stavby bytových domů
- smluvní pokutu lze uhradit z poskytnuté jistoty
- všechny stupně projektové dokumentace i v jejich rozpracovanosti budou konzultovány s odborem rozvoje
města i komisí pro výstavbu a rozvoj města
Pozemky - různé
[ 2011 - 248 ]
p. p. 342/8 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným přechodem vlastnického práva k p. p. 342/8, p. p. 84/3 a p. p. 342/18 v k. ú. Střítež u Trutnova
z Pozemkového fondu ČR na město Trutnov formou souhlasného prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
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[ 2011 - 249 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p
t.j. pozemku pod pomníkem, v k. ú. Starý Rokytník od p.
za kupní cenu 200,- Kč/m²
souhlasí
*
02.01
*
s výkupem p. p
t.j. pozemku pod pomníkem, v k. ú. Starý Rokytník od p.
za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit kupující.
[ 2011 - 250 ]
p. p.
p. p.
, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části p. p.

*
a p. p.

v k. ú. Libeč za kupní cenu 75,- Kč/m²

[ 2011 - 251 ]
p. p.
, p. p
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části p. p
v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova za část p. p.
v k. ú. Trutnov ve vlastnictví p
, bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem
budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2011 - 252 ]
p. p. 48, p. p. 50, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 48 a p. p. 50 v k. ú. Bojiště u Trutnova z Pozemkového fondu ČR na město
Trutnov dle zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2011 - 253 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p.
v k. ú. Starý Rokytník od p

za kupní cenu 36800,- Kč.

[ 2011 - 254 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou p. p.
v k. ú. Trutnov, která je v majetku
, za část p. p
v k. ú. Bojiště u Trutnova, která je v majetku města Trutnova, bez doplatku a s tím, že náklady
spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny a
berou na vědomí
nájemní vztah dle nájemní smlouvy č. 240797.
[ 2011 - 255 ]
p. p. 561/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem části p. p. 561/2 (cca 95 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od Královéhradeckého
kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje
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[ 2011 - 256 ]
st. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
pozemek pod chatou, za kupní cenu 250,- Kč/m²

v k. ú. Lhota u Trutnova p

,

[ 2011 - 257 ]
st. p.
st. p.
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou termínu kolaudace stavby v nájemní smlouvě s dohodou o budoucí koupi č. 011010, uzavřené
za účelem výstavby dvou garáží na st. p.
a st. p.
v k. ú. Trutnov,
z 31.12.2011 na 30.09.2012.
[ 2011 - 258 ]
p. p. 1409/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části p. p. 1409/1 (cca 826 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova od ČR – Správa železniční dopravní
cesty s. o. za kupní cenu dle znaleckého posudku za účelem vybudování komunikace a parkovací plochy.
[ 2011 - 259 ]
p. p.
a další, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem pozemků p. p.
p. p.
, p. p.
a p. p
s lesním porostem v k. ú. Starý Rokytník od p.

, p. p.

za kupní cenu
ve výši 40 % ceny znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující.
Bytové záležitosti
[ 2011 - 260 ]
- odpis nevymahatelné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 84154,- Kč za byt Slovenská
Finanční záležitosti
[ 2011 - 261 ]
Rozpočet města na rok 2011 - úpravy
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2011 - rozpočtové opatření č. 4" dle předloženého návrhu
[ 2011 - 262 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2012
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2012" dle předloženého návrhu
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[ 2011 - 263 ]
Finanční příspěvky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s. jako příspěvek
na účast Luboše Veleckého na MS v Baku
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč Fotbalovému klubu Trutnov jako příspěvek na halový turnaj hráčů
ročníku 2003
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Bohuslavice jako příspěvek na údržbu
závlahového systému
[ 2011 - 264 ]
Škodní komise
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob náhrady a řešení škody vzniklé v ZŠ V Domcích, Trutnov, při provozu mobilního telefonu během
výletu žáků do Španělska
[ 2011 - 265 ]
Státní fond rozvoje bydlení - dodatek ke smlouvě
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 7 ke Smlouvě o úvěru, registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.06.2005, se Státním fondem
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, kterým se mění článek VIII. Zajištění úvěru (jedná se o snížení ve výši
357720,- Kč)
zmocňuje
*
02.01 Urč:Mgr. Adamec
k podpisu smluvních dokumentů

*

[ 2011 - 266 ]
SFRB - předčasné splacení úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
předčasné splacení úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení, registrační číslo 164/396-03, ve 4. čtvrtletí roku
2011 dle předloženého návrhu
Různé
[ 2011 - 267 ]
Regionální funkce Muzea Podkrkonoší v Trutnově
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění regionální funkce Muzea Podkrkonoší v Trutnově dle
předloženého návrhu
[ 2011 - 268 ]
Správa sportovišť Trutnov s.r.o.
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci k postupu změny způsobu užívání sportovišť města Trutnova
souhlasí
*
02.01
*
se založením obchodní společnosti Správa sportovišť Trutnov, s. r. o. do 31.12.2011
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schvaluje
*
03.01
*
zakladatelskou listinu obchodní společnosti Správa sportovišť Trutnov, s. r. o.
[ 2011 - 269 ]
Regenerace MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení objektů do programu Regenerace městské památkové zóny Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2011 - 270 ]
Městské jesle Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské jesle Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2011 - 271 ]
Zásady pro poskytování bezúročných sociálních půjček
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
organizační opatření č. 2/2003, zásady pro poskytování bezúročných sociálních půjček
[ 2011 - 272 ]
Eurofond Euroregionu Glacensis
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úhradu jednorázového členského příspěvku do Eurofondu Euroregionu Glacensis ve výši 124020,- Kč ve
dvou stejných splátkách po 62010,- Kč v letech 2012 a 2013
[ 2011 - 273 ]
Digitalizace kina Vesmír
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení projektu digitalizace kina Vesmír do plánu a rozpočtu města na rok 2012 s vyčleněnou částkou
do 4000000,- Kč na zabezpečení financování digitalizace trutnovského kina ve výši rozdílu mezi náklady
na digitalizaci a dotací Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
*
01.02
*
požádat o mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie - V. vlna digitalizace kin
do 13.01.2012
[ 2011 - 274 ]
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému v předloženém znění
[ 2011 - 275 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
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[ 2011 - 276 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí roku 2012
[ 2011 - 277 ]
Zápisy KV o výsledku kontrol - r. 2011
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápisy Kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 1/2011, č. 3/2011, č. 4/2011 a č. 5/2011 v předloženém
znění
Zapsala :Matoušová

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

