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Kontrola plnění usnesení
[ 2010 - 208 ] ZM 02.01 Urč.:Mgr. Hásek, ředitel školy T : 30.09.2010
[ 2010 - 230 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
informaci o plnění investičních akcí
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2010 - 231 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej domu čp.
ul.
na pozemku
, zděné kolny na pozemku
, spolu s
pozemkem
, vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Střední Předměstí, včetně součástí a
příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.11.2009, do spoluvlastnictví nájemců domu :
, za
nabídnutou kupní cenu 2283372,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1826698,- Kč.
Výsledná kupní cena po odečtení jedné ideální poloviny ceny septiku činí 1791978,- Kč.
*
01.02
*
vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 232 ]
Malé náměstí čp. 38
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
opakované zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 38/6 ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 38 na st.
p. 308, Malé náměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. p. 308, v
části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, na dobu min. 45 dnů za nabídkovou kupní cenu
740624,- Kč. Bytová jednotka č. 38/6 bude prodána dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s
upřednostněním nájemců. Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku ze dne
15.01.2007, zpracovaného dle vyhlášky č. 640/2004 Sb. a v rozsahu prohlášení vlastníka ze dne
14.11.2006.
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[ 2010 - 233 ]
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města
v plném znění (prodej domu čp.
na pozemku
ulice
, 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.)
schvaluje
*
02.01
*
propadnutí kauce ve výši 50000,- Kč jako smluvní pokuty ve prospěch města Trutnova
*
02.02
*
prodej domu čp.
na pozemku
ulice
, spolu s pozemkem
a
(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 dobu minimálně 30 dnů, za minimální nabídkovou kupní cenu 2750000,- Kč.
[ 2010 - 234 ]
Blanická čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej volné bytové jednotky 1+1 č. 174/3 v domě čp. 174 na st. p. 924 v ul. Blanická, 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 upřednostnění
nájemců a bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny, novým obecným zveřejněním za minimální
nabídkovou cenu 150000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od rozhodnutí zastupitelstva o prodeji.
Kauce je stanovena na 10000,- Kč. Zastupitelstvo města je oprávněno bez udání důvodu zveřejnění zrušit
nebo odmítnout všechny předložené návrhy a v této souvislosti vrátit kauci. Nabídka bude zveřejněna na
dobu min. 30 dnů.
[ 2010 - 235 ]
Horská čp. 187 (U Machače)
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a přípravu prodeje nemovitosti:
dům čp. 187 Horská (U Machače) 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, 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.
[ 2010 - 236 ]
Zahradnictví v ul. Náchodská
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, 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 Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku do vlastnictví Truck Rent s. r. o. Nové Dvory
363, Trutnov, IČO 27477932, za nabídnutou kupní cenu 3000000,- Kč
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Pozemky - prodej
[ 2010 - 237 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 205 m² ± 20 %) v k. ú. Trutnov pí
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 238 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 210 ± 20 %) v k. ú. Trutnov do spoluvlastnictví manž.
podíl 1/8,
podíl 2/16,
podíl 1/8, manž.
podíl 1/8, manž.
podíl 1/8,
podíl 3/24,
1/8 a manž.
podíl 1/8 za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 239 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 130 m²) za kupní cenu 250,- Kč/m² a
(16 m²) za kupní cenu
600,- Kč/m², vše v k. ú. Trutnov, pí
za účelem rozšíření svých pozemků. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 240 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 50 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m² manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 241 ]
p. p. 602/77, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 602/77 v k. ú. Trutnov - cca 70 m² za účelem zřízení okapového chodníčku za
nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 70 m² asfaltové plochy za účelem manipulační plochy za kupní cenu
250,- Kč/m² Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 331 a 332 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 242 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(636 m²) v
pí
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní
cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 243 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(75 m²) a
(76 m²) v k. ú. Trutnov manž.
za kupní cenu 100,- Kč/m² za účelem rozšíření svých pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 244 ]
p. p. 1978/1, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p.p. 1978/1 (cca 174 m²) v k. ú. Horní Staré Město spol. KOBERCE KOZÁK s. r. o. za
účelem vybudování stání pro vozidla zákazníků za kupní cenu 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 245 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 40 m²) a části
(cca 96 m²) v
p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 246 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 180 m²) v
manž.
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.

za

[ 2010 - 247 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(98 m²) v
manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 248 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 90 m²) v
manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 249 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 165 m²) v
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 250 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 130 m²) v
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí
kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 251 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 85 m² ± 20 % - konečnou výměru stanoví geometrický plán) v
k rozšíření vlastního pozemku za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 252 ]
p. p. 2472/1, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s budoucím prodejem části p. p. 2472/1 (cca 300 m²) v k. ú. Trutnov společnosti JAMIM s. r. o. za
následujících podmínek:
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- termín 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
- 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
- náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
- nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m²/rok
[ 2010 - 253 ]
p. p. 2625/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s budoucím prodejem části p. p. 2625/1 (cca 2159 m²) v k. ú. Trutnov společnosti MONOCON s. r. o. za
účelem výstavby potápěčského centra za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- termín kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2015
- kupní cena je dohodnuta ve výši 50,- Kč/m²
- nájemce a budoucí kupující si zajistí vynětí z lesního půdního fondu na vlastní náklady
- bude zachována pěšina vedoucí nad řekou z Trutnova do Horního Starého Města
- v případě, že nedojde k výstavbě a pozemky budou již odlesněny, budou pozemky na náklady nájemce
uvedeny do původního stavu, t.j. zalesněny a převedeny na lesní půdu
-náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
- do doby prodeje bude pozemek pronajat za nájemné 1,- Kč/m²/rok
Pozemky - různé
[ 2010 - 254 ]
p. p. 13/22 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2004-199/4 na výkup p. p. 13/22, části p. p. 13/12 a p. p. 13/13 v k. ú. Poříčí u Trutnova od
společnosti ROTOPRINT, spol. s r. o.
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[ 2010 - 255 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
a části
v k. ú. Trutnov manž.
. Dle
zpracované urbanistické studie Trutnov - Kryblice je v daném místě uvažováno s chodníkem pro pěší.
[ 2010 - 256 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
v k. ú. Trutnov manž.
. Dle zpracované urbanistické
studie Trutnov - Kryblice je v daném místě uvažováno s chodníkem pro pěší.
[ 2010 - 257 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou
(4402 m²) v k. ú. Trutnov v majetku p.
za část
, část
a
v k. ú.
o celkové výměře 4402 m² v majetku města Trutnova s
tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí žadatel p.
[ 2010 - 258 ]
p. p. 487/7, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 487/7 (743 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko s. p. v likvidaci za kupní cenu dle
znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 259 ]
p. p. 1278/1, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem p. p. 1278/1 (130531 m²) v k. ú. Libeč od Lesů České republiky, s. p. Jedná se o
přídělový majetek obce.
[ 2010 - 260 ]
p. p. 1326/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části pozemků (celkem cca 495 m²) pro stavbu "Cyklotrasy KČT č. 22 Trutnov - Poříčí" v k. ú.
Poříčí u Trutnova od Pozemkového fondu ČR za obvyklou (tržní) kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Jedná se o části parcel p. p. 1326/1, p. p. 1334/2, p. p. 1337/3, p. p. 1322/3, p. p. 1322/4, p. p.
1320/2, p. p. 1310, p. p. 1496/5, p. p. 1241, p. p. 1237/1, p. p. 1237/2, p. p. 1250, p. p. 1244 a p. p. 1493/1.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 261 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s posunutím termínu podpisu kupní smlouvy na prodej části
v k. ú. Trutnov manželům
do 31.12.2012.
nesouhlasí
*
02.01
*
s prominutím smluvní pokuty ve výši 3000,- Kč manželům
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části

a části

za nedodržení termínu kolaudace stavby

[ 2010 - 262 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem podílů na
, pí
, p.
a p.
mimo daně z převodu nemovitostí, hradí nabyvatel.

v k. ú. Trutnov od pí
s tím, že náklady spojené s převodem,

[ 2010 - 263 ]
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru části p. p. 1510/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, na které se nachází chodník v majetku města
Trutnova, od Královéhradeckého kraje s tím, že náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Výměra
převáděné části bude stanovena geometrickým plánem.
[ 2010 - 264 ]
p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2656/27 (6823 m²) v k. ú. Trutnov se všemi jejími součástmi i
příslušenstvím, včetně infrastruktury, od společnosti NEW DILAC CZ s. r. o., za kupní cenu 7397500,- Kč.
Kupní cena bude uhrazena do 5 let od podpisu kupní smlouvy v ročních splátkách dle předloženého
splátkového kalendáře. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 265 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu kolaudace stavby do 31.12.2012 v nájemní smlouvě č.
na pronájem
v k. ú. Trutnov

ve znění dodatku č.

[ 2010 - 266 ]
st. p. 237 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uznáním vlastnického práva pro Českou republiku - Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice ke stavbám
těžkého a lehkého opevnění na pozemcích města Trutnova v k. ú. Zlatá Olešnice dle předloženého seznamu
s podmínkou závazku ČR - Ministerstva obrany bezúplatného převodu těchto pevností na město Trutnov
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu staveb těžkého a lehkého opevnění na
pozemcích města Trutnova v k. ú. Zlatá Olešnice dle předloženého seznamu od České republiky Ministerstva obrany.
[ 2010 - 267 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou pozemků, t.j. části
(470 m²) v majetku města Trutnova směnit za část
(200
m²) v majetku pí
, vše v
s tím, že náklady na směnu budou hrazeny
každou stranou z jedné poloviny.
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Bytové záležitosti
[ 2010 - 268 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2011
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na náhradní byty na rok 2011
do 30.06.2011
[ 2010 - 269 ]
BD HSM - dodatek č. 1 k dohodě
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku č. 1 k "Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou
věcí" č. R/176/02 ze dne 30.12.2002 mezi městem Trutnov a Bytovým družstvem Horní Staré Město ve věci
rozšíření článku III. - Rozsah práv a povinností při hospodaření se společnou věcí, o bod 15. Bytové
družstvo tímto bere na vědomí, že jednotliví členové družstva jsou oprávnění na svoji adresu trvalého pobytu
registrovat své podnikatelské aktivity a tyto vykonávat v nájemním bytě, a to za předpokladu, že pro
podnikání se nevyžaduje předchozí souhlas orgánů státní moci a správy, jakož i souhlasu odborných útvarů
MěÚ Trutnov (vyjma vydání ŽL a koncesní listiny).
[ 2010 - 270 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro p.
pronájmu obecných bytů"

*
, trv. bytem

, mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při

Majetek města - různé
[ 2010 - 271 ]
Darování stavby dětského hřiště městu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí daru, a to stavby dětského hřiště na p. p. 127/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
[ 2010 - 272 ]
LBM s. r. o. - odpis nevymahatelné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 66484,- Kč za firmou LBM s. r. o., Horská 166, Trutnov, IČ
62025759, za pronájem nebytového prostoru v čp. 65 Horská
[ 2010 - 273 ]
Průmstav s. r. o. - odpis nevymahatelné pohledávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 122269,- Kč za firmou Průmstav Trutnov, s. r. o., Kladská 534,
Trutnov, IČ 25276221, za pronájem nebytového prostoru v čp. 311 Náchodská ul.
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 274 ]
Rozpočet města na rok 2010-rozpočtové opatření č.4
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 4" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 275 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2011
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2011" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 276 ]
Rozpočtový výhled města na r. 2012 - 2015
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Rozpočtový výhled města Trutnova na roky 2012 - 2015" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 277 ]
Zásady č. 3/2010 - finanční podpora
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Zásady č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 278 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2010 - 279 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč pro OLFIN CAR - VELLA Trutnov na činnost sportovního klubu.
Různé
[ 2010 - 280 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení p.
[ 2010 - 281 ]
Název nové autobusové zastávky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení názvu nové autobusové zastávky:
Trutnov, Poříčí, Voletinská, přejezd
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dle předloženého návrhu

[ 2010 - 282 ]
Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií
Trutnov v měsících leden až březen 2011 na území měst, městysu a obcí Černý Důl, Hostinné, Janské
Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice dle předloženého návrhu.
[ 2010 - 283 ]
ZŠ Komenského - FVE
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, kterým se
do čl. V, bodu 3. doplňuje písm. d) výroba elektřiny dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o
udělení licence č. 111016841
*
01.02
*
ve smyslu § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zastavení nemovitých věcí ve vlastnictví
města Trutnova, t.j. budovy čp. 399 na parcele st. 1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a dále pozemků st. 1993/1, st.
1993/2, st. 5514 a st. 2081/2, zapsaných na LV 9426 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov, okres
Trutnov, za investiční úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, ve výši
9000000,- Kč, pro účely dodávky a instalace fotovoltaického systému o nominálním výkonu 124,2 kWp v
rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD a návrhu smlouvy o
zastavení nemovitostí č. ZN/2313/10/LCD, včetně pověření starosty města uzavřít smlouvu o zastavení
nemovitostí v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o zastavení nemovitostí č.
ZN/2313/10/LCD
*
01.03
*
ve smyslu § 85 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zastavení pohledávek (práv) z pojistné
smlouvy, kterou jsou pojištěny nemovitosti ve vlastnictví města Trutnova, t.j. budovy čp. 399 na parcele st.
1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a dále pozemků st. 1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a st. 2081/2, zapsaných na LV
9426 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště
Trutnov, pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, který odpovídá pojistnému krytí výše
uvedených nemovitostí, a to za investiční úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov,
Komenského 399, ve výši 9000000,- Kč pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD a návrhu smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné
smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o zastavení pohledávek (práv) z
pojistné smlouvy a za podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o zastavení pohledávek (práv) z pojistné
smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD
*
01.04
*
převzetí ručitelského závazku ve smyslu § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, za investiční
úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, poskytnutý Českou spořitelnou, a.
s., ve výši 9000000,- Kč, pro účely dodávky a instalace fotovoltaického systému o nominálním výkonu 124,2
kWp v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD, návrhu smlouvy o
úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/2313/10/LCD, návrhu smlouvy o zastavení
nemovitostí č. ZN/2313/10/LCD a návrhu smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD o zastavení pohledávek z pojistné
smlouvy na pojištění výše zastavovaných nemovitostí, resp. návrhu jiné dohody o vinkulaci pohledávek z
pojistné smlouvy ve prospěch České spořitelny, a. s., na pojištění výše zastavovaných nemovitostí a pověřit
starostu města uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.
RD/2313/10/LCD, popř. dohody o vinkulaci pohledávek z pojistné smlouvy ve prospěch České spořitelny, a.
s., na pojištění výše zastavovaných nemovitostí, nebude-li uzavřena zástavní smlouva k pohledávkám z
pojistného plnění.
[ 2010 - 284 ]
Cyklotrasa KČT č.22-smlouvy o právu provést stavbu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
výkup pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova
p. p. 1345 - trvalý zábor cca 0.05 m², dočasný zábor cca 2.4 m²,
st. p. 16 - trvalý zábor cca 3.3 m², dočasný zábor cca 05 m²,
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p. p. 1334/1 - dočasný zábor cca 0.6 m²,
p. p. 1322/2 - trvalý zábor cca 34.9 m², dočasný zábor cca 10.1 m²,
p. p. 1318/5 - trvalý zábor cca 156.0 m², dočasný zábor cca 36.2 m²,
p. p. 1309/2 - trvalý zábor cca 336.2 m², dočasný zábor cca 79.6 m²,
p. p. 1334/2 - trvalý zábor cca 0.5 m², dočasný zábor cca 0.7 m²
p. p. 1322/3 - trvalý zábor cca 16.7 m², dočasný zábor cca 8.8 m²
p. p. 1320/2 - trvalý zábor cca 27.5 m², dočasný zábor cca 1.8 m²
dle předloženého návrhu
*
01.02
*
realizaci stavby "Cyklotrasa KČT č. 22 Trutnov Poříčí - úsek cyklotrasy" v plánovaném rozsahu
*
01.03
*
uzavření smluv o právu provést stavbu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření smluv o právu provést stavbu dle předloženého návrhu
[ 2010 - 285 ]
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
č. 8/2010 o místním poplatku ze psů
č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného
č. 12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 13/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
č. 14/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
[ 2010 - 286 ]
Změna č. 1 regulačního plánu Červený kopec
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
pořízení územně plánovací dokumentace "Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec"
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Hanu Horynovou ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace "Změna č. 1
regulačního plánu Trutnov - Červený kopec"
podmiňuje
*
03.01
*
pořízení územně plánovací dokumentace "Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Červený kopec"
částečnou úhradou nákladů na zpracování návrhu projektantem:
80 % nákladů na zpracování uhradí žadatel(é)
[ 2010 - 287 ]
Zřizovací listiny-MŠ, ZŠ Voletiny, Stacionář...
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Trutnov dle předloženého návrhu
*
01.02
*
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Trutnov 3, Voletiny 1, dle předloženého návrhu
*
01.03
*
dodatek č. 1 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené dle předloženého
návrhu
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[ 2010 - 288 ]
Jednací řád ZM
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
Jednací řád Zastupitelstva města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2010 - 289 ]
Kolektivní smlouva
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Kolektivní smlouvu, uzavřenou mezi městem Trutnov a Závodní organizací Odborového svazu státních
orgánů a organizací při MěÚ Trutnov
[ 2010 - 290 ]
Statut sociálního fondu města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
Statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění
[ 2010 - 291 ]
Zástupci města v obchodních společnostech
zastupitelstvo města
deleguje
*
01.01
*
do konce roku 2014 Ing. Hanu Horynovou k zastupování města Trutnova na valné hromadě Společnosti
Horní Labe, a. s., IČ 46506306
*
01.02
*
do konce roku 2014 Bc. Zdeňka Nýdrleho k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti
TRANSPORT Trutnov, s. r. o., IČ 62063588
*
01.03
*
do konce roku 2014 Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711
Zapsala :Matoušová

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

