Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 29.06.2010

Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. června 2010
Kontrola usnesení
2010 - 83/3
Kontrola plnění usnesení ZM
Mgr. Adamec
Majetek města
Nemovitosti - prodej
2010 - 84/3
Mgr. Hendrych
2010 - 85/3
Mgr. Hendrych
2010 - 86/3
Mgr. Hendrych
2010 - 87/3
Mgr. Hendrych
2010 - 88/3
Mgr. Hendrych
2010 - 89/3
Mgr. Hendrych
2010 - 90/3
Mgr. Hendrych
2010 - 91/3
Železničářská 496, nám Horníků 494 - 496
Mgr. Hendrych
2010 - 92/3
Mgr. Hendrych
2010 - 93/3
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - různé
2010 - 94/3
Sokolovská ul. - řadová garáž
Mgr. Hendrych
2010 - 95/3
Lípové náměstí čp. 374
Mgr. Hendrych
2010 - 96/3
Lhota čp. 6
Mgr. Hendrych
2010 - 97/3
Voletiny čp. 18
Mgr. Hendrych
2010 - 98/3
Studenec čp. 460
Mgr. Hendrych
2010 - 99/3
R. A. Dvorského čp. 311
Mgr. Hendrych
2010 - 100/3 Polská ul. - kolna bez č.p./č.e.
Mgr. Hendrych
2010 - 101/3 Benešova čp. 510
Mgr. Hendrych
2010 - 102/3 Polská ul. - zahradnictví
Mgr. Hendrych
2010 - 103/3 Novodvorská čp. 949
Mgr. Hendrych
2010 - 104/3
Mgr. Hendrych
Pozemky - prodej
2010 - 105/3 st. p. 175/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 106/3
Mgr. Hendrych
2010 - 107/3
Mgr. Hendrych
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2010 - 108/3
2010 - 109/3

Mgr. Hendrych
p. p. 552/1, p. p. 532/3, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

2010 - 110/3
Mgr. Hendrych
2010 - 111/3
Mgr. Hendrych
2010 - 112/3
Mgr. Hendrych
2010 - 113/3
Mgr. Hendrych
2010 - 114/3
Mgr. Hendrych
2010 - 115/3
Mgr. Hendrych
2010 - 116/3
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2010 - 117/3
Mgr. Hendrych
2010 - 118/3
Mgr. Hendrych
2010 - 119/3
p. p. 122/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 120/3 p. p. 2198/23, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 121/3
Mgr. Hendrych
2010 - 122/3 p. p. 2006/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2010 - 123/3 p. p. 62/3, k. ú. Střítež u Trutnova a další
Mgr. Hendrych
2010 - 124/3
Mgr. Hendrych
2010 - 125/3 p. p. 2254/1, p. p.1313/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
Mgr. Hendrych
2010 - 126/3 p. p. 1429/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2010 - 127/3
Mgr. Hendrych
2010 - 128/3
Mgr. Hendrych
2010 - 129/3
Mgr. Hendrych
2010 - 130/3 p. p. 2472, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2010 - 131/3
Mgr. Hendrych
2010 - 132/3
Mgr. Hendrych
2010 - 133/3 p. p .942/5 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou a další
Mgr. Hendrych
2010 - 134/3
Mgr. Hendrych
2010 - 135/3
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2010 - 136/3
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2010 - 137/3 Rozpočet města - rozpočtové opatření č. 2
Mgr. Adamec
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2010 - 138/3
2010 - 139/3
Různé
2010 - 140/3
2010 - 141/3
2010 - 142/3
2010 - 143/3
2010 - 144/3
2010 - 145/3
2010 - 146/3
2010 - 147/3

Závěrečný účet města za rok 2010
Mgr. Adamec
Úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení
Mgr. Adamec
Rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše - III. etapa
Ing. Horynová
Názvy ulic
Ing. Horynová
Cyklotrasa KČT č. 22 - úsek cyklostezky
Ing. Horynová
Regenerace MPZ
Ing. Horynová
Svazek obcí Královská věnná města
Mgr. Hendrych
Volby 2010 - složení zastupitelstva
Mgr. Adamec
ZL Společenské centrum Trutnovska...
Mgr. Adamec
ZUŠ Trutnov, Školní 13
Mgr. Adamec

2010 - 148/3
2010 - 149/3
2010 - 150/3
2010 - 151/3
2010 - 152/3
2010 - 153/3

Ing. Horynová
Organizační řád Muzea Podkrkonoší v Trutnově
Mgr. Adamec
Příspěvky na opravu podloubí MPZ
Ing. Horynová
Kabiny FK Bohuslavice
Mgr. Adamec
Novela obecně závazné vyhlášky č. 9/2003
Mgr. Adamec
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Mgr. Adamec

Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

T : 23.09.2010

[ 2010 - 83 ]
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 23.09.2010
Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2010 - 84 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bezbariérové bytové jednotky č.
, na pozemku
, včetně
příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku, vše v k.ú. a obci Trutnov, v části obce Horní
Předměstí dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a dle Zásad pro prodej, podle znaleckého posudku
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Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku soudního znalce
, zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb. do
vlastnictví
, za nabídnutou cenu 214242,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 171394,- Kč.
*
01.02
*
vrácení jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 85 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp.
, spolu s pozemky
,v
části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.01.2010 do
vlastnictví nájemce
, za nabízenou cenu 3155000,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč
[ 2010 - 86 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu
, spolu se
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne
08.01.2010 do spoluvlastnictví
za nabízenou cenu
3610000,- Kč.
*
02.01
*
vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč.
[ 2010 - 87 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu
, spolu se
, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.01.2010 do vlastnictví nájemce
za nabízenou cenu 3000000,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč
[ 2010 - 88 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č.
v domě
, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a pozemku
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v
rozsahu znaleckého posudku ze dne 9.10.2002 a Prohlášení vlastníka ze dne 22.7.2002, do vlastnictví
nájemce
, za nabídnutou cenu 119486,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 95589,- Kč.
*
01.02
*
vrácení jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 89 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č.
v domě čp.
na
, v části města Poříčí, v obci
Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
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v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.2.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 7.1.2008 do
vlastnictví nájemce bytu
, za nabídnutou
kupní cenou 664848,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 531878,- Kč a vzít na vědomí
žádost o slevu z kupní ceny
*
01.02
*
prodej bytové jednotky č.
v domě čp.
na
, v obci
Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
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.)
*
01.03
*
vrácení jednotlivých kaucí ve výši 20000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 90 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky - byt č.
v I. NP v domě čp.
na
, v části města Střední
Předměstí, k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne
18.12.2007 do vlastnictví vlastníků sousední bytové jednotky v domě čp.
Trutnov
, za
nabídnutou kupní cenu 855000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 684000,- Kč, s
upřednostněním dle Zásad pro prodej..., § 10, odst. 4). (Nájemce bytové jednotky č. 213/3 nevyužil nabídky
k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje)
[ 2010 - 91 ]
Železničářská 496, nám Horníků 494 - 496
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 493/1 v I. nadzemním podlaží domu čp. 493 na st. p. 1827 v ul. Železničářská, čp.
494 na st. p. 1828, čp. 495 na st. p. 1829, čp. 496 na st. p. 1830 a v budově bez čp/če na st. p. 3835
náměstí Horníků, včetně spoluvlastnických podílů na domě a stavebních pozemcích, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.10.2006 a Prohlášení vlastníka
ze dne 08.08.2006 do vlastnictví právnické osoby zřízené z vlastníků jednotek předmětných domů –
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 493 Železničářská a čp. 494 - 496 náměstí Horníků v Trutnově,
náměstí Horníků 496, Trutnov, IČO 27534545, dle Zásad pro prodej..., § 10, odst. 4), za cenu 194838,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., - 14, odst. 1) za 155870,- Kč, s upřednostněním dle Zásad pro prodej..., §
10, odst. 4) (nájemce nevyužil nabídky k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje)
*
01.02
*
vrácení jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 92 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
schválit prodej nemovitostí - nebytové jednotky č.
na pozemku
, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
a na pozemku
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, do vlastnictví
, Trutnov a jeho dcery
za nabídnutou kupní cenu
510000,- Kč.
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[ 2010 - 93 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bezbariérové bytové jednotky č.
v čp.
, na pozemku
, včetně
příslušenství a podílů na společných částech domu
a pozemku
, vše v k. ú. Trutnov, v obci
Trutnov, v části obce Horní Předměstí, dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a dle Zásad pro prodej...,
podle znaleckého posudku soudního znalce
č.
ze dne
,
zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., do vlastnictví nájemce
za nabídnutou cenu 214188,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 171350,- Kč.
[ 2010 - 94 ]
Sokolovská ul. - řadová garáž
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - objekt řadové garáže bez čp/če na pozemku st. p. 4874, spolu s pozemkem st. p. 4874,
vše v části obce Dolní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 3.10.2009, 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
130980,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2010 - 95 ]
Lípové náměstí čp. 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje 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, obecným zveřejněním na dobu min. 60
dnů, mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců, za nabídkovou cenu 1045000,- Kč.
[ 2010 - 96 ]
Lhota čp. 6
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí č. p. 6 Lhota na pozemku st. p.
11, spolu s pozemkem st. p. 11 a p. p. 29, v části obce Lhota, obec Trutnov, k. ú. Lhota u Trutnova, z majetku
města Trutnova realitní kancelář RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov.
[ 2010 - 97 ]
Voletiny čp. 18
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí čp. 18 Voletiny na pozemku st.
p. 47, spolu s pozemkem st. p. 47 a p. p. 93/1, v části obce Voletiny, obec Trutnov, k. ú. Voletiny, z majetku
města Trutnova, realitní kancelář RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov
[ 2010 - 98 ]
Studenec čp. 460
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí 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, z majetku města Trutnova, realitní kancelář DOBRÉ BYDLO s. r. o., Jihoslovanská 36, Trutnov
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[ 2010 - 99 ]
R. A. Dvorského čp. 311
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi 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, obec
Trutnov, k. ú. Trutnov, z majetku města Trutnova, realitní kancelář 1. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r. o.,
Pražská 88, Trutnov
[ 2010 - 100 ]
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 - 101 ]
Benešova čp. 510
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nové zveřejnění záměru města prodeje nebytového domu v čp. 510 Benešova (Odeon) 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, za minimální
nabídkovou kupní cenu 2581500,- Kč s dobou zveřejnění min. 30 dnů.
[ 2010 - 102 ]
Polská ul. - zahradnictví
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
nové zveřejnění prodeje nemovitostí - objekt bez čp/če na pozemku st. p. 3642, spolu s pozemkem st. p.
3642 o výměře 904 m² a pozemkem p. p. 722/22 o výměře 3030 m², vše v části obce Dolní Předměstí, v
obci a k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásady pro prodej...., za minimální
nabídkovou cenu 7000000,- Kč.
[ 2010 - 103 ]
Kožešnická bez č.p./č.e. – garáž
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 nabídkovou cenu 132120,- Kč.
[ 2010 - 104 ]
Novodvorská čp. 949
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu úhrady kupní ceny a uzavření kupní smlouvy na prodej domu 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, 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,
, IČ 481 71 484, za nabídnutou kupní cenu 7500000,- Kč do 31.10.2010.
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Pozemky - prodej
[ 2010 - 105 ]
st. p. 175/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 175/2 (52 m²) v k. ú. Trutnov spol. Yorktown, a. s., za účelem rozšíření vlastních pozemků
za kupní cenu 600,- Kč/m² za jednu třetinu a 300,- Kč/m² za zbylé dvě třetiny stavební parcely. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 106 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(195 m²) v
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 107 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 500 m²) v
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí
[ 2010 - 108 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(933 m²) a části
(cca 60 m²) v
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 109 ]
p. p. 552/1, p. p. 532/3, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 552/1 (cca 60 m²) a části p. p. 532/3 (cca 10 m²) v k. ú. Trutnov za účelem zřízení
okapového chodníku Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 328, 329, 330 v Trutnově za kupní cenu 1,Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 110 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 100 m²) v
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 111 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(92 m²) v
za kupní cenu
1500,- Kč/m² za účelem podnikání s tím, že náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí
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hradí kupující
[ 2010 - 112 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 100 m²) v
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 113 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(4 m²) v
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 114 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 55 m²) v
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2010 - 115 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 354 m²) v
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 116 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 210 m²) v
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - různé
[ 2010 - 117 ]
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení
od koupi pozemků
(cca 195 m²),
(cca
59 m²) a
(cca 207 m²) v k. ú. Horní Staré Město za účelem výstavby rodinného domu a zahrady.
ruší
*
02.01
*
zastupitelstva města
ze dne
(cca 207 m²) v k. ú. Horní Staré Město
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na prodej

(195 m²),

(cca 59 m²) a

[ 2010 - 118 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části
(40 m²) v
v majetku
(48 m²)
a části
(cca 25 - 35 m²) v
v majetku města Trutnova, s doplatkem rozdílné
výměry za kupní cenu 125,- Kč/m² a s tím, že náklady spojené se směnou budou hrazeny každou stranou z
jedné poloviny. Přesná výměra
bude stanovena geometrickým plánem dle požadavku
.
[ 2010 - 119]
p. p. 122/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou p. p. 122/8 (169 m²), p. p. 122/12 (10 m²) a p. p. 122/14 (46 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova v
majetku města Trutnova, za p. p. 122/7 (57 m²), p. p. 122/10 (10 m²) a p. p. 122/13 (40 m²) v k. ú. Poříčí u
Trutnova v majetku ČR a s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., s doplatkem za cenu dle
znaleckého posudku a s tím, že náklady spojené s výkupem hradí Lesy ČR, s. p.
[ 2010 - 120 ]
p. p. 2198/23, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2198/23 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov SVJ Železničářská 497 – 498 Trutnov za účelem
zřízení parkovacích míst u domu za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m².
[ 2010 - 121 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města
m²) v

*
ze dne

, kterým byl schválen prodej části

[ 2010 - 122 ]
p. p. 2006/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2006/2 (515 m²) v k. ú. Horní Staré Město od ČR - Okresního bytového podniku, st. p.
Trutnov v likvidaci za kupní cenu 22323,- Kč.
[ 2010 - 123 ]
p. p. 62/3, k. ú. Střítež u Trutnova a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou pozemků - nově vzniklé p. p. 62/3 (478 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova ve správě Pozemkového
fondu ČR za následující pozemky v k. ú. Studenec u Trutnova, obec Trutnov:
- parcela 732/2 (1966 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 737/1 (1888 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 738 (2787 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 739/2 (2367 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 646 (10578 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, PK
- parcela 645 (10844 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 739 (360 m²) a 740 (266 m²), obě vedené ve zjednodušené evidenci, GP
v majetku města Trutnova, s případným doplatkem ze strany města, dle znaleckého posudku a s tím, že
náklady spojené se směnou hradí město Trutnov.
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[ 2010 - 124 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním části
(cca 56 m² ± 20 %) v
, kterými nyní jsou

městu Trutnov od spoluvlastníků

Náklady spojené s
převodem bude hradit město Trutnov. Dále město zajistí v rámci rekonstrukce komunikace a chodníku na
úpravu terénu před domem
[ 2010 - 125 ]
p. p. 2254/1, p. p. 1313/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části p. p. 2254/1 (cca 110 m²) a p. p. 1313/1 (cca 140 m²) v k. ú. Zlatá Olešnice, dále částí p. p.
2861 (cca 335 m²), p. p. 531/1 (cca 285 m²), p. p. 962 (cca 660 m²), p. p. 2835/2 (cca 650 m²) a části p. p.
1157/1 (cca 1850 m²) v k. ú. Babí od Pozemkového fondu ČR za účelem vybudování naučné stezky mezi
pevností Stachelberg a pěchotním srubem v Libči za kupní cenu dle znaleckého posudku (cena obvyklá).
Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2010 - 126 ]
p. p. 1429/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru částí p. p. 1429/2 a části p. p. 188/18 v k. ú. Poříčí u Trutnova (pozemky pod stavbou chodníků),
t. j. nově zaměřené pozemkové parcely 188/18, 188/43, 188/44, 188/45, 188/46, 188/47, 188/48, 188/49,
188/50, 188/51, 188/52, 188/53, 1492/2, 1429/7 a 1429/8 v k. ú. Poříčí u Trutnova od Královéhradeckého
kraje městu Trutnov
[ 2010 - 127 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
prodej části
(cca 280 m²) v
požaduje
*
02.01
vyklizení pozemku

*

za účelem rozšíření vlastních pozemků

*

[ 2010 - 128 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup části
(cca 298 m²), části
(cca 43 m²) a
(637 m²) v
(komunikace) od
za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 129 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup
(403 m²) v
(komunikace) od
za kupní cenu 50,- Kč/m² s
tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2010 - 130 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem a následně s prodejem části p. p. 2472 (cca 300 m²) v k. ú. Trutnov
společnosti JAMIM s. r. o. za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2015
- do doby vydání stavebního povolení bude pozemek užíván jako zázemí k cukrárně (sezení, pískoviště,
hřiště), následně za účelem výstavby obytného domu se třemi podlažími - cca 70 % podlahové plochy pro
bydlení a cca 30 % podlahové plochy pro nebytové prostory za účelem podnikání
- nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m²/rok
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308
- budou splněny podmínky pro příjezd k budoucímu domu dle vyjádření odboru rozvoje a územního
plánování
- kupní cena je stanovena ve výši 1500,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí hradí kupující
[ 2010 - 131 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 214 m²) v
pozemků z důvodu plánované cesty pro pěší

za účelem rozšíření vlastních

[ 2010 - 132 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 210 m²) v
do ideálního spoluvlastnictví
(podíl 1/8),
(podíl 1/6),
(podíl 1/8),
(podíl 1/8),
(podíl
1/8),
(podíl 1/24),
(podíl
1/8) a
(podíl 1/8) za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou
kupní cenu 250,- Kč/m².
[ 2010 - 133 ]
p. p. 942/5 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou a další
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru, t.j. p. p. 942/5 (cca 5169 m²), p. p. 987/2 (cca 103 m²), p. p. 988/1 (646 m²), p. p. 1197 (1752 m²),
p. p. 1254 (5610 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova, část p. p. 561/2 (cca 1777 m²), p. p. 599/3 (23 m²), p. p.
601/2 (152 m²), p. p. 602/1 (152 m²), p. p. 605/6 (40 m²), p. p. 605/8 (76 m²), p. p. 606/3 (30 m²), p. p. 607/3
(90 m²) a p. p. 608/6 (3 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od Královéhradeckého kraje, Správy silnic
Královéhradeckého kraje s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující
nesouhlasí
*
02.01
*
s převodem p. p. 942/10 (933 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova a st. p. 171 (5 m²), p. p. 311/3 (237 m²), p. p.
577/15 (77 m²), části p. p. 561/2 (cca 95 m²) a p. p. 583/9 (150 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na město
Trutnov.
[ 2010 - 134 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup podílu na
(1/5, t.j. 222.4 m²) v
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za kupní cenu 120,- Kč/m²

s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující a kupní cena bude
uhrazena do 30 dnů po zápisu vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
[ 2010 - 135 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem části
účelům

(200 m²) v

*

k zahrádkářským

Bytové záležitosti
[ 2010 - 136 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 69823,- Kč na bytě

po

Finanční záležitosti
[ 2010 - 137 ]
Rozpočet města - rozpočtové opatření č. 2
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 2" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 138 ]
Závěrečný účet města za rok 2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2009" včetně zprávy auditorské
společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města bez výhrad
*
01.02
*
rozdělení výsledku hospodaření podnikatelské (hospodářské) činnosti města za rok 2009
[ 2010 - 139 ]
Úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 25000000,- Kč s úrokovou sazbou 3 % p. a. na
základě "Smlouvy o úvěru", jejíž koncept je uveden v příloze č. 1
*
01.02
*
zajištění úvěru SFRB zřízením zástavního práva k pohledávkám ve výši 2210664,- Kč ročně z nájmu objektů
(hájenky, stáje, srub) a pozemků, vč. lesů a lesní komunikace, dle nájemní smlouvy ze dne 27.09.2002 evid.
č. 922/02/M, ve znění dodatků č. 1 až 5, uzavřené mezi městem a nájemcem Lesy a parky Trutnov s. r. o.,
se sídlem Úpická 469, Trutnov, IČ 25968700, na základě "Zástavní smlouvy", jejíž koncept je uveden v
příloze č. 2 (pohledávky z nájmu současně slouží k zajištění prvního úvěru poskytnutého SFRB - reg. č.
Smlouvy 32/396-02)
*
01.03
*
dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 32/396-02, dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 164/396-03 a
dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 191/396-05, kterými se upravují termíny předkládání výkazů města
a dalších podkladů k plnění informační povinnosti vůči Fondu (jedná se o sjednocení termínů s ustanoveními
nově uzavírané úvěrové smlouvy dle bodu 1) - viz příloha č. 3
*
01.04
*
"Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu" dle přílohy č. 4
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zplonomocňuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, k podpisu smluvních dokumentů
Různé
[ 2010 - 140 ]
Rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše - III. etapa
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
navržený způsob financování rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
[ 2010 - 141 ]
Názvy ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení názvu ulicím na území města:
a) k. ú. Bojiště u Trutnova (lokalita Chmelnice)
- pro ulici, která povede severněji souběžně s již existující ulicí Polních myslivců, název Dělostřelců
- pro ulici, která ve východní části lokality spojí ulici Polních myslivců a ulici Rokytnickou, název Dragounů
- pro ulici, která v západní části lokality spojí ulici Polních myslivců a Dělostřeleckou (Dělostřeleckou také
protne), název Hulánů
b) k. ú. Trutnov - Horní Předměstí
- pro slepou ulici, která odbočuje z ulice Za Vápenkou, název Pod Železnicí
c) k. ú. Trutnov - Dolní Předměstí
- pro ulici, která propojí ulici Poříčskou a ulici K Lánům, název Nad Poříčskou
[ 2010 - 142 ]
Cyklotrasa KČT č. 22 - úsek cyklostezky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení stavby Cyklotrasa KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklostezky do plánu a rozpočtu na rok 2010 v
případě poskytnutí dotace ze SFDI a zajistit vlastní prostředky na pokrytí zbývající části uznatelných nákladů
a celých neuznatelných nákladů
*
01.02
*
aby nejméně po dobu osmi let po ukončení stavby nebyl převeden majetek nabytý z
poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani nebyl jinak zcizen ani předán do
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů, vyplývajících ze zákonných
ustanovení, aby tento majetek nebyl po uvedenou dobu zastaven ani jinak zatížen právy třetích osob vyjma
případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy
*
01.03
*
závazek, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván k účelu,
ke kterému je určen s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena
zákonem.
[ 2010 - 143 ]
Regenerace MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
žádosti o příspěvek dle předloženého návrhu
*
01.02
*
rozdělení finančních prostředků z dotace "Regenerace MPZ Trutnov" žadatelům dle přiložené tabulky
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[ 2010 - 144 ]
Svazek obcí Královská věnná města
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
závěrečný účet Svazku obcí Královská věnná města ke dni 31.12.2009
[ 2010 - 145 ]
Volby 2010 - složení zastupitelstva
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
*
počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2010 - 2014 na 33.
[ 2010 - 146 ]
ZL Společenské centrum Trutnovska...
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas s účinností
od 01.09.2010
[ 2010 - 147 ]
ZUŠ Trutnov, Školní 13
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Oprava střechy v ZUŠ Trutnov - Školní 13" v letech 2010 – 2011 dle předloženého
návrhu
[ 2010 - 148 ]
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
uvedených částkách na jednu bytovou jednotku následujícím stavebníkům:
1.
- 80 tis. Kč/1 b.j.
2.
- 80 tis. Kč/1 b.j.
3.
- 80 tis. Kč/1 b.j.
4.
- 80 tis. Kč/1 b.j.
5.
- 26 tis. Kč/1 b.j.
6.
- 38.5 tis. Kč/1 b.j.
[ 2010 - 149 ]
Organizační řád Muzea Podkrkonoší v Trutnově
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
organizační řád Muzea Podkrkonoší v Trutnově
[ 2010 - 150 ]
Příspěvky na opravu podloubí MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
program o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov
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[ 2010 - 151 ]
Kabiny FK Bohuslavice
zastupitelstvo města
souhlasí,
*
01.01
*
aby TJ Jiskra Bohuslavice podala žádost na ČSTV o dotaci na výstavbu kabin fotbalového hřiště v
Bohuslavicích s tím, že akci město dofinancuje, pokud bude dotace z ČSTV menší, než je na stavbu potřeba
[ 2010 - 152 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu
[ 2010 - 153 ]
Novela obecně závazné vyhlášky č. 9/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v předloženém znění
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, vyhlásit plné znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Zapsala :Matoušová

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

