Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 19.04.2010
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Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

T : 28.06.2010

[ 2010 - 45 ]
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
[ 2010 - 46 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp.
na pozemku
a zděné kolny bez č.p./č.e. na pozemku
,
spolu s pozemkem
a
, včetně příslušenství, v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město,
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.11.2009 do spoluvlastnictví nájemce
domu
, oba
,
za nabízenou kupní cenu 1117680,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 894144,- Kč.
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*
01.02
*
vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu
[ 2010 - 47 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp.
na pozemku
, spolu s
pozemkem
v
části města Střední Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.09.2009 do vlastnictví společnosti
Sanatorium MUDr. J. Bílka, s. r. o., Náměstí 14. října 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jednatelka
, IČ 481 71 484, za nabídnutou kupní cenu 7500000,Kč.
*
01.02
*
vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu
[ 2010 - 48 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp.
na pozemku
, spolu s pozemkem
v obci Trutnov, části obce
Poříčí,
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.01.2009 do spoluvlastnictví
nájemců domu
, ZERO TRUTNOV I s.
r. o., se sídlem Trutnov, Ke trati 221/5, IČ 25924753, zastoupené
,
za nabídnutou kupní cenu 1800000,- Kč bez
uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny
*
01.02
*
vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu
Nemovitosti - záměr města
[ 2010 - 49 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění prodeje ideální jedné poloviny septiku umístěné na pozemku
ulice, v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v
, se zveřejněním na dobu min. 15 dnů za
nabídkovou cenu 34720,- Kč, do vlastnictví
.
[ 2010 - 50 ]
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 novým obecným
zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemce na dobu minimálně 60 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 850000,- Kč.
[ 2010 - 51 ]
Horská čp. 187
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení domu čp. 187 ul. Horská v Trutnově, Horním Starém Městě, ze soupisu domů, které nebudou
zařazovány do prodejních vln
*
01.02
*
zařadit dům čp. 187 Horská (U Machače) do prodeje a schválit přípravu prodeje. Uvedená nemovitost bude
prodávána jako celek obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze
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sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců za minimální nabídkovou cenu, vycházející ze znaleckých
posudků.
[ 2010 - 52 ]
Polská ul. - kolna bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - kolny bez čp/če na pozemku st. p. 5762, spolu s
pozemkem st. p. 5762 a p. p. 2420/1, vše v ulici Polská, části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú.
Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej... bez 20 % slevy z nabídnuté
kupní ceny za minimální nabídkovou cenu 167160,- Kč.
[ 2010 - 53 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
výsledek dražby dobrovolné

*

ruší
*
02.01
*
část usnesení zastupitelstva města 2009-69/2, bod 02 ze dne 04.05.2009
schvaluje
*
03.01
*
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, obecným zveřejněním. Uvedená nemovitost bude prodávána jako celek
mimo Zásady pro prodej..., bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za
minimální nabídkovou kupní cenu 2800000,- Kč.
*
03.02
*
zveřejnění záměru prodeje s dobou zveřejnění min. 30 dnů
Pozemky - prodej
[ 2010 - 54 ]
p. p. 2132, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2132 (cca 200 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům čp. 577, 578, 579
ul. Dlouhá, Trutnov 4, za účelem okapového chodníku za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 55 ]
p. p. 2190/8, p. p. 2850, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2190/8 (cca 120 m²) a p. p. 2850 (7 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
domu čp. 609 ulice Slévárenská v Trutnově za účelem okapového chodníku za nabízenou kupní cenu 1,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 56 ]
st. p. 1377, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části st. p. 1377 (cca 22 m²) v k. ú. Trutnov (t.j. nově vzniklá st. p. 5768) společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu 1500,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2010 - 57 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem podílů na
(podíl
247/1000) za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 58 ]
p. p. 3122/1, k. ú. Starý Rokytník a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 3122/1 (228 m²) a p. p. 3122/2 (996 m²) v k. ú. Starý Rokytník p. p. 1329/1 (80 m²) a p. p.
1329/3 (1168 m²) v k. ú. Voletiny společnosti Lesy České republiky, s. p., za cenu dle znaleckého posudku s
tím, že náklady spojené s prodejem výkupem hradí kupující.
Pozemky - různé
[ 2010 - 59 ]
st. p. 335 a další, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 335 (60 m²), st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), části p. p. 2201/1 (cca 544 m²) a části
st. p. 194 (147 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti Step TRUTNOV a. s. za účelem výstavby
přístupové komunikace k areálu školícího střediska za nabízenou kupní cenu ve výši 605,- Kč/m²
[ 2010 - 60 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem
a části
uzavřena nájemní smlouva s platností do 31.10.2012.

. Na pozemek je

[ 2010 - 61 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části
(270 m²) v
za účelem
vybudování cyklostezky za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím, že náklady na převod, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 62 ]
p. p. 1148, k. ú. Dolní Staré Buky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 1148 (1125 m²) v k. ú. Dolní Staré Buky od obce Staré Buky za účelem rekonstrukce
komunikace za kupní cenu 1,- Kč. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
ruší
*
02.01
*
usnesení zastupitelstva města 2009-287/6 ze dne 23.11.2009
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[ 2010 - 63 ]
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení
za účelem výstavby rodinného domu
ruší
*
02.01
usnesení zastupitelstva města

od žádosti na prodej

(1796 m²) v

*

[ 2010 - 64 ]
p. p. 2633/21 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2633/21 (1 m²) - ostatní komunikace, p. p. 2633/22 (1 m²) – ostatní komunikace, p. p.
2633/23 (2 m²) - ostatní komunikace, p. p. 2633/24 (4 m²) – ostatní komunikace, p. p. 2820 (533 m²) - ostatní
komunikace, p. p. 2822 (1737 m²) a p. p. 1507/16 (509 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko, s. p. za
obvyklou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[ 2010 - 65 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 720 m²) v
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 50,- Kč/m²

za účelem

[ 2010 - 66 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
(192 m²) v

*

[ 2010 - 67 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
(192 m²) v

*

[ 2010 - 68 ]
p. p. 75/4, p. p. 75/3, k. ú. Střítež u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 75/4 (786 m²) a části p. p. 75/3 (cca 60 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova z
Pozemkového fondu České republiky na město Trutnov dle zákona č. 92/1991 Sb.
[ 2010 - 69 ]
p. p. 2863, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2863 (6109 m²) v k. ú. Babí od společnosti LOM Babí a. s. za kupní cenu 1,- Kč s tím, že
náklady spojené s převodem hradí kupující.
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[ 2010 - 70 ]
p. p. 75/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 75/2 (1016 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci, za kupní
cenu dle znaleckého posudku obvyklou pro výkup pozemku městem, ve výši 50,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem hradí kupující
Finanční záležitosti
[ 2010 - 71 ]
Rozpočet města na rok 2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 72 ]
Veřejná sbírka - rozšíření účelu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozšíření účelu veřejné sbírky na výstavbu Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas.
Vybrané finanční prostředky budou použity na výstavbu, vybavení a financování výstavby Společenského
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas.
Různé
[ 2010 - 73 ]
Výroční zprávy P ČR, MP a HZS za rok 2009
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výroční zprávu Policie ČR za rok 2009
*
01.02
*
výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2009
*
01.03
*
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2009
[ 2010 - 74 ]
Územní plán Trutnov - zadání
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
návrh zadání územního plánu Trutnov

*

[ 2010 - 75 ]
Půjčky ze SFRB
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na bytové jednotce č. 552/20 v domě čp. 552 ul. Křižíkova, Trutnov
[ 2010 - 76 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
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[ 2010 - 77 ]
Sloučení příspěvkových organizací
zastupitelstvo města
rozhodlo
*
01.01
*
o sloučení příspěvkové organizace Dům kultury Trutnov s příspěvkovou organizací Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas ke dni 01.09.2010
*
01.02
*
o přechodu práv a závazků Domu kultury Trutnov na Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný
čas v plném rozsahu ke dni sloučení organizací
[ 2010 - 78 ]
Kulturní cena města Trutnova
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
u příležitosti 750. výročí města Trutnova Kulturní cenu města Trutnova a Čestné občanství města Trutnova
panu
za mimořádný přínos české a světové kultuře a propagaci Trutnova.
[ 2010 - 79 ]
Sportovní ceny města Trutnova
zastupitelstvo města
uděluje
*
01.01
*
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2009
Nejlepší sportovec města Trutnova
- silový trojboj, oddíl FM Servis Powerteam Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let
- oddíl plavání TJ LOKO Trutnov
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Družstvo žen plavkyň TJ LOKO Trutnov
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Kolektivy - oddíl orientačního běhu - TJ LOKO Trutnov
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
Trenérská dvojice

- oddíl plavání TJ LOKO Trutnov

Cena za významný přínos trutnovskému sportu
- TJ LOKO Trutnov
[ 2010 - 80 ]
Strategie rozvoje e-governmentu v OPR Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
předložený materiál "Strategie rozvoje e-governmentu ve správním obvodu města Trutnova"
souhlasí
*
02.01
*
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 06 "Rozvoje egovernmentu v obcích"
schvaluje
*
03.01
*
závazek předpokládané výše spolufinancování města v rámci projektu "Rozvoje e-governmentu v obcích" ve
výši 780 tis. Kč
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[ 2010 - 81 ]
Zápisy kontrolního výboru
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 1/2010 v předloženém znění
*
01.02
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 4/2010 v předloženém znění
[ 2010 - 82 ]
ZŠ Komenského Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
záměr Základní školy Trutnov, Komenského 399, získat bankovní dlouhodobý úvěr s ručitelským závazkem
zřizovatele do maximální výše 11000000,- Kč na dofinancování výstavby FVE na střechách budov subjektu.
Zapsala :Matoušová

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

