Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 23.09.2010
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Kontrola usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

T : 31.01.2011

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
*
00.01
*
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2010 - 155 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru prodeje bezbariérové bytové jednotky č. 476/107 v čp. 476 Žižkova, na pozemku st.
p. 4083, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku, vše v k. ú. a obci Trutnov, v
části obce Horní Předměstí. Bytová jednotka bude prodávána dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku soudního znalce
č.
, zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008
Sb. za cenu 217434,- Kč.
[ 2010 - 156 ]
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 1200000,- Kč.
[ 2010 - 157 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města
v plném znění (prodej nemovitostí – nebytové jednotky
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 p.
a jeho dcery
za nabídnutou kupní cenu 510000,- Kč.)
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schvaluje
*
02.01
*
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 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 438000,- Kč.
*
02.02
*
propadnutí kauce ve výši 10000,- Kč jako smluvní pokuty ve prospěch města Trutnova
[ 2010 - 158 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města
v plném znění (prodej nemovitostí - domu čp.
na
v ul.
, spolu se
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 08.01.2010 do spoluvlastnictví p.
(ideální polovina), bytem
a p.
(ideální polovina),
,
za nabízenou cenu 3610000,- Kč.)
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp.
na
v ul.
, spolu se
, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.01.2010 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 2200000,- Kč.
*
02.02
*
vrácení kauce ve výši 50000,- Kč
[ 2010 - 159 ]
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 uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny na dobu minimálně 30 dnů za minimální cenu
165000,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kauce ve výši 10000,- Kč neúspěšnému žadateli.
Nemovitosti - prodej
[ 2010 - 160 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku
, spolu s pozemkem
, vše v
části obce Libeč, v obci Trutnov, v k. ú. Libeč, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
17.03.2009, do vlastnictví zájemce s nejvyšší nabídkou p.
, trvale bytem
,
za nabídnutou kupní cenu 71100,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kauce ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 161 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej ideální jedné poloviny septiku umístěného na pozemku
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u čp.

, v části obce

Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov za nabídkovou cenu 34720,- Kč, do vlastnictví
[ 2010 - 162 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp.
na pozemku
, spolu s pozemkem
a
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku
), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.3.2009, do
vlastnictví
, za nabídnutou
kupní cenu 2810000,- Kč.
[ 2010 - 163 ]
Polská ul. - kolna bez č.p./č.e.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 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, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 05.03.2010 do vlastnictví Stomatologie Trutnov, v. o. s., IČ 48171786, za nabídnutou kupní cenu
201050,- Kč.
Nemovitosti - Různé
[ 2010 - 164 ]
Oblanov č.e. 21
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi 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 kancelář DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Jihoslovanská 36, Trutnov, IČ 25973851
[ 2010 - 165 ]
Zahradnictví - Polská ul.
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej 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, v
rozsahu znaleckého posudku – aktualizace ze dne 14.10.2009 do vlastnictví PLANTAE, s. r. o., Regnerova
493, Úpice, IČ 27532542, za nabídnutou kupní cenu 1690500,- Kč.
Pozemky - prodej
[ 2010 - 166 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(326 m²),
(1070 m²),
(1556 m²) a
(10 m²) v k. ú.
Trutnov
za kupní cenu 1000000,- Kč. Na kupujícího přechází
veškeré nájemní vztahy. Náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 167 ]
p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1441/7 (2178 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. Bateson plus s. r. o. za účelem
výstavby fotovoltaické elektrárny za nabízenou cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
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převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 168 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(152 m²) v
manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 169 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(52 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem zajištění obslužnosti, opravy
a vybudování inženýrských sítí pro stávající objekty a pro plánovanou výstavbu bytového domu na další části
za kupní cenu 600,- Kč/m². Zároveň bude zřízeno na nově vzniklé parcele věcné břemeno práva
chůze a jízdy pro vlastníky domů čp.
na
a čp.
na
, obě v k. ú. Trutnov. Náklady
spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
[ 2010 - 170 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(482 m²) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 171 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 95 m²) v k. ú. Trutnov manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 172 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(26 m²) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 173 ]
p. p. 582/1, st. p. 146, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 582/1 (1171 m²) a st. p. 146 (57 m²) v k. ú. Volanov firmě ATS – servis, v. o. s., za kupní
cenu 250,- Kč/m², včetně budovy bez čp. na st. p. 146 za symbolickou 1,- Kč, za účelem vybudování objektu
pro prodej a distribuci autodílů s nočním dokem na zboží za podmínky, že do objektu bude vestavěn
výklenek nebo vestibul pro zastávku MHD. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 174 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem podílu na
, p.
(podíl 175/1000) za
nabízenou cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2010 - 175 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 160 m²) v
pí
za nabízenou cenu
250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 176 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 100 m²) v
za kupní cenu 250,- Kč/m² za
účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
nesouhlasí
*
02.01
s prodejem části
nemovitostí.

*
(cca 100 m²) v k. ú. Trutnov, které jsou v užívání vlastníky sousedních

[ 2010 - 177 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 43 m²) v k. ú. Trutnov manž.
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 - 178 ]
p. p. 2855, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 2855 (cca 43 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek dům Polská 221,
Trutnov, za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem hradí kupující.
[ 2010 - 179 ]
p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1261/1 (cca 25 m² ± 20 %) v k. ú. Kocbeře společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hradec Králové za účelem vybudování odvodňovacího příkopu silnice 1/37 Trutnov - Jaroměř. Pozemek
bude prodán před kolaudací stavby za kupní cenu dle znaleckého posudku, náklady spojené s převodem
hradí kupující.
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[ 2010 - 180 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků U Hřiště 382 - 383
Trutnov za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za
nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 181 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 780/2 (cca 138 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 375 - 376
v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek pronajat za
nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 182 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště
379 - 380 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek
pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 183 ]
p. p. 780/4, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 780/4 (cca 88 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště
373 - 374 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek
pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 184 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 780/2 (cca 150 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 377 378,Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání (zatravňovací dlažba) za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude
pozemek pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok
[ 2010 - 185 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej části
(110 m²), části
(276 m²) a části
(271 m²) v k. ú. Trutnov
manž.
za kupní cenu 500,- Kč/m² u zatravněných pozemků a za 1500,- Kč/m² u
zastavěných pozemků. Kupující na své náklady vybuduje náhradní parkovací místa. Kupní smlouva bude
uzavřena do 60 dnů po předložení kolaudace stavebních úprav kolem komerčního objektu čp. 537 a
geometrických plánů (úpravy se týkají opěrné zdi, chodníku z dlažby BEST, vyhrazených parkovacích stání z
dlažby BEST, letní terasy, zelené plochy a osvětlení prostoru). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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Pozemky - různé
[ 2010 - 186 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 15 m²) v
účelem rozšíření vlastních pozemků.

manž.

za

[ 2010 - 187 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou pozemků, t.j. část
(cca 490 m²) v majetku města Trutnova za část
(cca 200
m²) v majetku pí
, vše v
s tím, že náklady na
směnu budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2010 - 188 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 100 m²) v
vlastních pozemků a parkování

pí

za účelem rozšíření

[ 2010 - 189 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s výkupem 1/2 podílu na
od spoluvlastníků pozemků, tj. pí
(podíl 1/48), pí
(podíl 1/4) a p.
[ 2010 - 190 ]
p. p. 237/9, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města

(podíl 1/48), pí
(podíl 3/16).

*

na prodej části
z důvodu odstoupení žadatelů od žádosti.

(podíl 1/48), pí

v k. ú. Trutnov manž.

[ 2010 - 191 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města
(rodinné důvody)

*
ze dne

na prodej části

pí

[ 2010 - 192 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části
(40 m²) v
v majetku p.
, za
(48 m²) a
část
(34 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.
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[ 2010 - 193 ]
p. p. 104/10 a další, k. ú. Oblanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 104/10 (545 m²) v k. ú. Oblanov od Zemědělského družstva Trutnov se sídlem ve Volanově
za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu 50,- Kč/m² s tím, že město uhradí veškeré náklady
spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
s bezúplatným převodem p. p. 104/13 (182 m²) a 104/14 (93 m²) v k. ú. Oblanov od Královéhradeckého
kraje. Náklady spojené s převodem pozemků hradí obdarovaný.
*
01.03
*
s výkupem
(149 m²) v
od pí
za kupní cenu dle znaleckého
posudku za obvyklou cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí město Trutnov
[ 2010 - 194 ]
p. p. 149/10 a další, k. .ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem p. p. 149/10 (2333 m²), p. p. 2360 (134 m²) a p. p. 149/12 (904 m²) v k. ú. Trutnov spol. AKNELA
za účelem výstavby vodní elektrárny.
[ 2010 - 195 ]
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou termínu na vydání stavebního povolení na budoucí stavby v prostoru bývalých kasáren
společnosti Protivítr-invest s. r. o. na 30.04.2011 (nájemní smlouva s dohodou o budoucí smlouvě kupní č.
280001)
[ 2010 - 196 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části
(298 m²) a části
(42 m²) v
od p.
za
kupní cenu 50,- Kč/m². Jedná se o pozemky pod komunikací. Náklady spojené s převodem, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 197 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou termínu kolaudace stavby dle nájemní smlouvy č.
za účelem výstavby řadové garáže s manž.
Trutnov.

do 30.09.2011. Smlouva byla uzavřena
na část
v k. ú.

[ 2010 - 198 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení zastupitelstva města
.
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*
ze dne

na prodej části

v k. ú. Trutnov p.

Bytové záležitosti
[ 2010 - 199 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu
ve výši 23322,- Kč (Ro 2058/1996)

p.

[ 2010 - 200 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro pí
pronájmu obecních bytů"

*
, trv. bytem

mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při

Majetek města - různé
[ 2010 - 201 ]
Darování movitého majetku
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí movitého daru, a to 1 ks zpomalovacího prahu, umístěného v Trutnově, ul. Do Polí.
[ 2010 - 202 ]
TJ LOKOMOTIVA Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím příspěvku ve výši cca 30 % z celkové částky cca 8 mil. Kč společnosti Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Trutnov o. s. na rekonstrukci a dostavbu tenisového areálu TJ Lokomotiva Trutnov.
Finanční záležitosti
[ 2010 - 203 ]
Rozpočet města na rok 2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 3" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 204 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou účelu použití finančního příspěvku poskytnutého FK Poříčí, a to na činnost a provoz klubu,
jednotlivé akce v r. 2010 (pálení čarodějnic a dětský den), oprava střechy kabin a na rekonstrukci části
travnaté plochy fotbalového hřiště
[ 2010 - 205 ]
Státní fond rozvoje bydlení- změna zajištění úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 164/396-03 ze dne 10.12.2003 se Státním fondem rozvoje
bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.02
*
dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k pohledávce registrační číslo 164/396-03/3 ze dne 10.12.2003 se Státním
fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci.
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zplonomocňuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, k podpisu smluvních dokumentů dle předložených návrhů
[ 2010 - 206 ]
Kontokorentní úvěr - dodatek ke smlouvě
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru dle předloženého návrhu
Různé
[ 2010 - 207 ]
Půjčky ze SFRB – SVJ VÍT čp. 273 a 274
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na bytové jednotce č. 273/65 v domě čp. 273 v ul. V. Nezvala 273, Trutnov
[ 2010 - 208 ]
ZŠ Komenského - FVE
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele dlouhodobého investičního úvěru s ručitelským závazkem
zřizovatele pro Základní školu Trutnov, Komenského 399, k dofinancování výstavby FVE na střechách budov
subjektu dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy T:30.09.2010 *
uzavřít úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62
[ 2010 - 209 ]
ZUŠ Trutnov - způsob financování
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
způsob financování akce "Oprava nosné konstrukce stropu v ZUŠ Trutnov - Školní 13" v letech 2010 - 2011
dle předloženého návrhu
[ 2010 - 210 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 2/2010 v předloženém znění
*
01.02
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 3/2010 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

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

