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[ 2003 - 122 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
písemnou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
*
písemnou informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
T:15.09.2003 *
termín další kontroly plnění usnesení 2001 - 103/2 na zářijové zasedání ZM
Majetek města
Nemovitosti - příprava prodeje
[ 2003 - 123 ]
U Hřiště 375 - 376
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařadit do 19. prodejní vlny dům čp. 375 - 376 U Hřiště - 12 bytových jednotek.
Dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého
posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
[ 2003 - 124 ]
Jiráskovo náměstí čp. 528 - 530
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřadit dům čp.528 - 530 Jiráskovo náměstí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních
vln - koncepce prodeje
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*
01.02
*
zařadit dům čp. 528 - 530 Jiráskovo náměstí do 19. prodejní vlny. V domě je 20 bytových jednotek a
2
2
2
nebytové prostory o výměře 419 m . Z toho 347 m - samoobsluha a 72 m – šatny - užívá Dům kultury.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena
bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
540/2002 Sb.
[ 2003 - 125 ]
U Hřiště čp. 377 - 378
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařadit do 19. prodejní vlny dům čp. 377 - 378 U Hřiště - 12 bytových jednotek.
Dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého
posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
[ 2003 - 126 ]
Blanická čp. 526
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařadit do 19. prodejní vlny dům čp. 526 Blanická - 12 bytových jednotek.
Dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého
posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
[ 2003 - 127 ]
J. Wolkera čp. 117
zastupitelstvo města
schvaluje
* 01.01 *
zařadit do 19. prodejní vlny dům čp. 117 J. Wolkera - 7 bytových jednotek.
Dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého
posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 540/2002 Sb.
Nemovitosti - prodeje
[ 2003 - 128 ]
Domy s byty v návrhu rozšíření hranic MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařadit do soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln, domy čp. 142 Revoluční - 5 b.j. a
2
čp. 27 Vodní - 7 b.j. + nebytový prostor 12.5 m .
Uvedené domy se nacházejí v nově koncipované městské památkové zóně dle usnesení ZM 2003 112/2 ze dne 5.5.2003
ruší
*
02.01
*
část usnesení zastupitelstva města 2002 - 118 ze dne 28.5.2002 o zařazení domu čp. 27 Vodní do 15.
prodejní vlny.
ponechává
*
03.01
*
v platnosti usnesení zastupitelstva města 2003 - 61 ze dne 5.5.2003 o zařazení 4 bytových jednotek v
domě čp. 150 ul. Revoluční do 17. prodejní vlny.
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[ 2003 - 129 ]
Polská čp. 141
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 141 ul. Polská, na st. p. 821, spolu se st. p. 821 a p. p. 2429 v městské části Dolní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku do spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé Lubojacki
Jana Hošková a Vladimír Šefora (druh)
Květuše Bartáková a Leoš Barták (syn)
Monika Vítková
za celkovou sjednanou cenu 843000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 674400,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 130 ]
Adamovská čp. 1
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 1 v ul. Adamovská, na st. p. 103, spolu se st. p. 103 v městské části Adamov, v
obci Trutnov, k. ú. Bohuslavice n. Úpou, v rozsahu znaleckého posudku, do spoluvlastnictví nájemců
domu:
manželé Křížkovi
manželé Najmanovi
manželé Pospíšilovi
manželé Daňkovi a Roman Daněk (syn)
Drahoslava Orjabincová a Michal Orjabinec (syn)
manželé Blehovi
manželé Horovi a manželé Hyškovi (dcera, zeť)
Oldřiška Severová a David Severa (syn)
manželé Rapantovi
Dagmar Hübnerová
Jitka Mokrá
manželé Judovi a Petra Judová (dcera)
za celkovou sjednanou cenu 500000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., §14, odst. 1) za 400000,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 131 ]
Na Svobodě čp. 176 - 177
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 176 -177 v ul. Na Svobodě, na st. p. 1191, 1192, spolu se st. p. 1191, 1192 a p. p.
2136/8 a 2136/9, v městské části Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku,
do spoluvlastnictví nájemců domu:
Václav Korol
Miluška Štěpánková a manželé Černí (vnučka)
Marie Kadlecová a Libuše Poláková (dcera)
manželé Bábikovi
Zuzana Trösterová a Edvard Múdry (manžel)
Petra Vochová
manželé Pilařovi a Martin Pilař (syn)
Irena Štefanová
Hana Králíčková
Jana Šormová
manželé Chloudovi
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Alena Zilvarová
za celkovou sjednanou cenu 1179684,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...§ 14, odst. 1) za 943747,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 132 ]
Libeč čp. 73
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 73 v Libči, na st. p. 101, spolu se st. p. 101, v městské části a k. ú. Libeč, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, do spoluvlastnictví manželům Jindřichu a Markétě
Štěpánkovým, bytem Libeč 73 a manželům Rudolfu a Margitě Hoškovým, bytem Voletiny 5, za celkovou
sjednanou cenu 589063,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 471250,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 133 ]
Polská čp. 99
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 99 ul. Polská, na st. p. 622, spolu se st. p. 622, v městské části Dolní Předměstí, v
obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, do spoluvlastnictví nájemců domu:
Vladimír Černý
manželé Rudolf a Helena Černí, Helena Černá (dcera)
manželé Ivo a Simona Černí
manželé Tomíškovi a Zdeněk Horský (vnuk)
za celkovou sjednanou cenu 798368,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 638694,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 134 ]
Náměstí Hraničářů čp. 265
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 265 Náměstí Hraničářů, na st. p. 1121, spolu se st. p. 1121 a p. p. 237/39, v
městské části Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé Hůlkovi
manželé Himkovi
manželé Štěrbovi
Ladislava Rosová a Jiří Šrytr (druh)
Jaroslav Vítek
Blanka Krombholzová a Petr Troch (vnuk)
za celkovou sjednanou cenu 778824,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., §14, odst. 1) za 623059,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 135 ]
Horská čp. 355
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění usnesení ZM 2001-285/6 ze dne 13.11.2001:
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Usnesení pro doplnění má toto znění:
Prodej nemovitostí domu čp. 355 a garáže v Horské ulici, v k.ú. Horní Staré Město, na st. p. 435 a 73/10,
spolu se st. p. 435 a p. p. 73/10, p. Vladimíru Žižkovi, bytem Pilníkov 231, za celkovou cenu 1150000,Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst.1) za 884000,- Kč. Podmínkou je upravit objekt na bytový
dům (stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení), a to v termínu kolaudace stavby do
30.6.2003. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci, max. do 2 měsíců.
[ 2003 - 136 ]
Blanická čp. 170
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytových jednotek v domě čp. 170 v ul. Blanická, na st. p. 904, v městské části Střední Předměstí,
v k. ú. a obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p.
904, těmto nájemcům bytů:
- 170/2 manželům Lukavským za sjednanou cenu 110032,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14,
odst. 1) za 88026,- Kč
- 170/3 Zdeňku Kordovi za sjednanou cenu 108624,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 86899,- Kč
- 170/4 manželé Lánovi, za sjednanou cenu 108992,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 87194,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 137 ]
Na Záduší čp. 161
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytových jednotek v čp. 161 v ul. Na Záduší, na st. p. 892, v městské části Střední Předměstí, v k.
ú. a obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 892,
těmto nájemcům domu:
- 161/1 Miloši Hanušovi za sjednanou cenu 107664,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 86131,- Kč
- 161/5 manželům Langrovým za sjednanou cenu 168712,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14,
odst. 1) za 134970,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
stanovených podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2003 - 138 ]
Libeč čp. 82
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 82 na st. p. 109, garáže na st. p. 239, kolny na st. p. 211, spolu se st. p.
109, 239, 211 a 373 v městské části a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku,
nájemcům domu manž. Pavlu a Zuzaně Kammelovým, bytem Libeč 82, za sjednanou cenu 1037187,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 829750,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
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[ 2003 - 139 ]
Libeč čp. 87
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 87 na st. p. 123, kolny na st. p. 121/1, spolu se st. p. 123 a 121/1 v
městské části a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku nájemcům domu:
manželé Kurtovi
Rostislav Kopecký
Irma Karoliová
manželé Linhartovi a Klára Linhartová (dcera)
Růžena Bendová
manželé Záleský
manželé Drábkovi
za sjednanou cenu 1166475,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 933180,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 140 ]
Náchodská čp. 128
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 128 v ul. Náchodská na st. p. 41, spolu se st. p. 41 a p. p. 1404/37 v
městské části Poříčí, v obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku, nájemcům
domu manželům Zdeňku a Zlatě Pavlíkovým, bytem Náchodská 128, Trutnov, za sjednanou cenu
833820,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 667056,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v §6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 141 ]
ul. Šárka čp. 322
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 322 v ul. Šárka na st. p. 1298, spolu se st. p. 1298, v městské části Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, pí Michaele Kuhnové, bytem
Novodvorská 699, Trutnov, za sjednanou cenu 911000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst.
1) za 728800,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 142 ]
U Hřiště čp. 373 - 374
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 373 - 374 v ul. U Hřiště na st. p. 466 a 467, spolu se st. p. 466, 467, v
městské části a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, nájemcům
domu:
manželé Fojtíkovi
manželé Bednářovi
Miroslav Dušánek
manželé Pawlovi
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manželé Lederovi a manželé Novákovi (dcera, zeť)
Hannelore Nepimachová
František Mikulášek
manželé Jakoubkovi
Martin Popovics
Pavel Záveský a Monika Kučerová (družka)
Zdeněk Řada
Karolína Kováčová
za sjednanou cenu 1687290,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1349832,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 143 ]
Dlouhá čp. 577 - 579
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 577b - 579 v ul. Dlouhá na st. p. 1276, 1277 a 1278, spolu se st. p. 1276,
1277, 1278 v městské části a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku,
občanskému sdružení BYDLO TRUTNOV, se sídlem Dlouhá 579, Trutnov 2 za nabídkovou cenu
4490739,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 3592591,- Kč. (nabídková cena
navýšena za 2 bytové jednotky)
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 144 ]
Polská čp. 154
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM č. 2003 - 71/2 ze dne 5.5.2003 - prodej nemovitosti čp. 154 v ul. Polská na st. p. 911, spolu
se st. p. 911 a p. p. 221/6 v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí prostřednictvím realitní
kanceláře za cenu platnou pro 2. kolo 2. prodejní vlny,t.j. za 1009700,- Kč.
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitosti - domu čp. 154 v ul. Polská na st. p. 911, spolu se st. p. 911 a p. p. 221/6 v obci a k. ú.
Trutnov, v městské části Dolní Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku, manželům Karlu a Ireně
Nývltovým, trvale bytem Královédvorská 140, Trutnov, za nabídkovou cenu 1009700,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 807760,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 145 ]
Koncertní čp. 108
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 108 v ul. Koncertní na s. p. 876, spolu se st. p. 876 a p. p. 1730/11 v
městské části Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, manželům Labíkovým, bytem Tichá 525, Trutnov 2,
za cenu po projednání ve výši 1300 000.- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
1040000,- Kč.
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Nemovitosti - různé
[ 2003 - 146 ]
Komenského čp. 345 - 346
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
opravu tiskové chyby v usnesení č. 2003 - 68/2 ze dne 5.5.2003:
původně: za celkovou sjednanou cenu 1163208,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
930466,- Kč
nyní: za celkovou sjednanou cenu 1163208,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
930567,- Kč.
[ 2003 - 147 ]
Libeč čp. 77 - 81
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na nemovitost - domu čp. 77 - 81 v Libči, na st. p. 111, 112,
113, 114, 115 a 2 kolen na st. p. 215 a 236, spolu se st. p. 111, 112, 113, 114, 115, 215 a 236 v k. ú.
Libeč, obec Trutnov, manželům Makovským, bytem Libeč 78, za celkovou sjednanou cenu 1260000,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za cenu 1008000,- Kč a to do 31.7.2003
[ 2003 - 148 ]
Polská čp. 144
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 144 Polská na st. p. 827/1, spolu
se st. p. 827/1 a p. p. 218/5, v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí, manželům
Vilámovým, bytem V Zátiší 456, Vrchlabí, za sjednanou cenu 892000,- Kč a to do 31.7.2003
Pozemky – prodej
[ 2003 - 149 ]
p. p. 300/3, p. p. 297/3, k.ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej p. p. 300/3 (129 m ) a pouze části p. p. 297/3 (cca 250 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející
se mezi železniční tratí na Chvaleč a domem čp. 35 v ul. Petříkovická, oproti areálu Elektrokovu, manž.
2
Petru a Marcele Prokopovým k rozšíření jejich pozemků za kupní cenu 25,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2003 - 150 ]
p. p. 399, st. p. 121, k.ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
odprodej p. p. 399 (PK) (625 m ) za kupní cenu 125,- Kč/m a st. p. 121 (PK) (103 m ) za kupní cenu
2
200,- Kč/m v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se u odbočky z hlavní komunikace za potokem před
domem čp. 137, manž. Miloši a Ivetě Čerchlovým k rozšíření svých pozemků s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2003 - 151 ]
p. p. 2324, k.ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p.p. 2324 (550 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se v lokalitě plánované
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výstavby rybníka, p. Jindřichu Mečířovi k rozšíření soukromých pozemků za nabízenou kupní cenu ve
2
výši 40,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 152 ]
p. p. 1252, k.ú. Voletiny
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 1252 (65 m ) v k.ú. Voletiny, nacházející se mezi domy čp. 48 a čp. 50 proti objektu
restaurace, p. Miloši Perdekovi a pí Martině Perdekové k uložení potrubí z čističky odpadních vod za
2
nabízenou kupní cenu 70,- Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující
[ 2003 - 153 ]
p. p. 327/4, p. p. 327/3, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej pozemků v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se mezi domy čp. 157 a čp. 152 v ul. Mladobucká
2
a v sousedství garáže ve vlastnictví kupujícího, t.j. p. p. 327/4 (23 m ) za nabízenou kupní cenu 250,2
2
2
Kč/m a část p. p. 327/3 (cca 16 m ) za nabízenou kupní cenu 190,- Kč/m p. Jiřímu Honzíkovi k rozšíření
pozemku v jeho vlastnictví s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 154 ]
p. p. 167/3, k.ú. Horní Maršov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 167/3 (cca 1000 m ) v k. ú. Horní Maršov manž. Petru a Martině Pradáčovým k výstavbě
2
rodinného domu za nabízenou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2003 - 155 ]
st. p. 3417, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 3417 (18 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Horním Předměstí v ul. Za Vápenkou v
zástavbě řadových garáží, manž. Jiřímu a Václavě Schwarzovým, jako vlastníkům garáže umístěné na
2
této parcele, za nabízenou kupní cenu 600,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem.
Pozemky - různé
[ 2003 - 156 ]
st. p. 4748/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
bezúplatný převod st. p. 4748/2 (1 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Středním Předměstí v ul. R.
Frimla u domů čp. 801 - 803, od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci, bezúplatně formou souhlasného
prohlášení. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna část stavby technické vybavenosti - přístřešek
pro popelnice.
[ 2003 - 157 ]
Honební společenstvo Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
členství města Trutnov v Honebním společenstvu Trutnov
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*
01.02
*
aby honební pozemky města Trutnova dle předloženého návrhu o celkové výměře cca 497.1331 ha byly
součásti honitby HS Trutnov a to za nájemné ve výši 15,- Kč/ha/rok
[ 2003 - 158 ]
Honební společenstvo Poříčí - Lhota
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
členství města Trutnov v Honebním společenstvu Poříčí - Lhota, se sídlem Trutnov - Poříčí, zastoupené
starostkou HS MUDr. Dagmar Divišovou
*
01.02
*
aby honební pozemky města Trutnova dle předloženého návrhu o celkové výměře 700.4093 ha byly
součástí honitby HS Poříčí - Lhota a to za náhradu ve výši 15,- Kč/ha/rok
[ 2003 - 159 ]
p. p. 285/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2002 - 84/2 ze dne 19.4.2002 v plném znění
[ 2003 - 160 ]
p. p. 1930/2, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem části p. p. 1930/2 (cca 100 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Horním Předměstí za
domem čp. 62 v ul. Královédvorská, Ing. Františku Rudišovi
[ 2003 - 161 ]
p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odkoupení pozemků pro zajištění dokončení výstavby technické infrastruktury v k. ú. Trutnov na
Červeném kopci
2
1. část p. p. 2656/6, t.j. nově vzniklé p. p. 2656/102 díl "a" (4830 m ) od firmy INGSERVIS
2
s. r. o., LV 5786, za kupní cenu 1,- Kč/m
2
2. část p. p. 2656/27, t.j. nově vzniklé p. p. 2656/102 díl "B" (444 m ) od
Ing. Viléma a Mgr. Hany Fischlových, U Hřiště čp. 640, 541 02 Trutnov 2
Ing. Rudolfa a Marie Langrových, Přímá čp. 2767, 544 01 Dvůr Králové
Ing. Jiřího a Ing. Jany Mačátových, S.K. Neumanna čp. 440, 541 01 Trutnov
Ing. Stanislava a Ivy Palasových, čp. 164, 513 01 Semily - Bítouchov
p. Jaroslava a pí Zdeňky Ruferových, Pod Svahem čp. 630, 541 02 Trutnov 2
2
za kupní cenu 1,- Kč/m
[ 2003 - 162 ]
p. p. 17, k.ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
odkoupení části p. p. 17 (cca 97 m ) v k. ú. Libeč - pozemek pod komunikací - od manželů Ligrových za
2
cenu 50,- Kč/m s tím, že jim budou proplaceny náklady na vyhotovení geometrického plánu ve výši 6 tis.
Kč a že náklady související s převodem uhradí město Trutnov
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[ 2003 - 163 ]
p. p. 29/1, st. p. 30/2, k. ú. DSM a násl.
zastupitelstvo města
ponechává
*
01.01
*
v platnosti usnesení zastupitelstva města 2003 - 86/2, bod 01.01 a 01.02 ze dne 5.5.2003 v plném znění
Bytové záležitosti
[ 2003 - 164 ]
Postup při projednávání žádostí dlužníků
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
Postup při projednávání žádostí dlužníků na nájemném z bytu, schválený radou města
[ 2003 - 165 ]
Dvořáčkovi Jan a Věra, Moravská 364
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 229 Na Odbočce o velikosti 0+1 IV. kat. s manž. Věrou a
Janem Dvořáčkovi za následujících nájemních podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději 15.7.2003 na dobu určitou 6 měsíců pouze za
podmínky vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
- Dvořáčkovi se zaváží uhradit dlužné nájemné, nedoplatek služeb a náklady soudního řízení
ve věci vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
- nájemní smlouva na byt v čp. 229 Na Odbočce bude dále prodloužena vždy o 6 měsíců pokud
Dvořáčkovi vyklidí byt v čp. 364 Moravská, budou řádně hradit nájemné z bytu v čp. 229
Na Odbočce a splácet dlužné nájemné, penále a soudní výlohy z bytu v čp. 364 Moravská
částkou minimálně 700,- Kč měsíčně a za dobu trvání nájemní smlouvy (6 měsíců) uhradí
minimálně 4500,- Kč.
[ 2003 - 166 ]
Zásady pro postup při pronájmu obecních bytů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Zásady pro postup při pronájmu obecních bytů" dle předloženého návrhu
[ 2003 - 167 ]
Martin Pilař, Šikmá 300
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s mimořádným přidělením bytu v r. 2003 pro p. Martina Pilaře, bytem Šikmá 300, o vel. 1+2 I. kat., kde
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
[ 2003 - 168 ]
O. Nedbala 681 - přidělení náhradního bytu
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s mimořádným přidělením náhradního ubytování na adrese Na Dvorkách 244 na dobu určitou 2 let
nájemci Ing. Janu Kolářovi, bytem O. Nedbala 681, Trutnov, za účelem poskytnutí náhradního bydlení p.
Josefu Nyklíčkovi, bytem M. Gorkého 112. Před přidělením náhradního ubytování Ing. Janu Kolářovi
bude podepsána nájemní smlouva, která bude obsahovat ujednání o smluvní pokutě ve výši 685,- Kč za
každý den prodlení, max. však 500000,- Kč ve prospěch oprávněného města Trutnova, splatná na účet
města, pokud nájemce Ing. Jan Kolář přidělené náhradní ubytování k termínu skončení nájemní smlouvy
městu nepředá vyklizené a způsobilé k užívání.
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[ 2003 - 169 ]
Voletinská čp. 307 - mimořádné přidělení bytu
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s mimořádným přidělením bytu v roce 2003 mimo zásady uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 2/99 "O
postupu při pronájmu obecních bytů" pro Pavla Plaskovského, bytem Voletinská 307 o vel. 1+0 (1+1) I. II. kat., kde nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců a dluh včetně penále a soudních
výloh, vzniklý na bytě Voletinská čp. 307, bude hrazen minimální částkou ve výši 500,- Kč měsíčně.
Nájemní smlouva bude dále prodloužena vždy o 6 měsíců, pokud bude řádně hrazeno nájemné a dluhy
vzniklé na bytě Voletinská 307
Finanční záležitosti
[ 2003 - 170 ]
Rozpočet města pro rok 2003
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
úpravy rozpočtu města Trutnov pro rok 2003

*

[ 2003 - 171 ]
Finanční příspěvky
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí dotace ve výši 100000,- Kč Náboženské obci církve československé husitské v Trutnově na
vybudování bezbariérového přístupu do budovy fary v Úpické ul. čp. 18
*
01.02
*
poskytnutí dotace ve výši 106200,- Kč Leteckému klubu ultralehkého létání, Volanov 31, Trutnov na
vybudování vodovodní přípojky z vlastní studny, rozvodů, vody, rekonstrukci sociálního zařízení a
vybudování požární nádrže
Různé
[ 2003 - 172 ]
Záměr výstavby prodejny LIDL
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr k připravované stavbě prodejny LIDL v Trutnově v prostorách areálu firmy OSNADO a. s.
[ 2003 - 173 ]
Obecně závazná vyhláška č. 5/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
určuje,
*
02.01
*
že katastrální území Debrné náleží do části města Libeč
[ 2003 - 174 ]
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů v mateřské škole zřízené městem Trutnovem dle předloženého návrhu
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[ 2003 - 175 ]
Příspěvek na bytovou výstavbu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu těmto žadatelům:
Jiří Tůma, Chrpová 458, Trutnov
37500,- Kč
Iljana Beránková, Mánesova 632, Úpice
37500,- Kč
Monika Kočandrlová, Za Komínem 486, Trutnov
37500,- Kč
David Pouzar, J. Nálepky 283, Trutnov
37500,- Kč
Renata Nováková, Voletiny 149, Trutnov
37500,- Kč
Jan Chaloupka, M. Gorkého 169, Trutnov
37500,- Kč
Ferdinand Mauer, Lípová 223, Trutnov
37500,- Kč
Jiří Gabriel, Křížkovského 517, Trutnov
37500,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.06.2003 *
zajistit uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu
[ 2003 - 176 ]
Swidnica - dodatek k dohodě o vzájemné spolupráci
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku k Dohodě o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřené mezi městem Trutnov
a městem Swidnica dne 12.6.1998 v předloženém znění
[ 2003 - 177 ]
Grant pro podporu hudebních aktivit na rok 2003
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy mezi městem Trutnov a p. Ivem Novotným o ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí
grantu pro podporu hudebních aktivit ve městě v předloženém znění
[ 2003 - 178 ]
Dar hasičského vozu města obci Lampertice
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dar hasičského vozu AVIA, SPZ TU 81 11 obci Lampertice, okres Trutnov
[ 2003 - 179 ]
Odpis nedobytných pohledávek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
odpis pohledávek ve výši 24595,- Kč za výrobním družstvem Draco Trutnov pro nedobytnost
*
01.02
*
odpis pohledávek ve výši 68936.34 Kč za p. Zdeňkem Soumarem, Bravo King, Krakonošovo náměstí
120, Trutnov pro nedobytnost
*
01.03
*
odpis pohledávky za společností VSV, v. o. s., Trutnov, v celkové výši 80276.80 Kč.
[ 2003 - 180 ]
Obecně závazná vyhláška města č. 7/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 7/2003 o zákazu prodeje nápojů ve skleněných
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obalech v navrženém znění
[ 2003 - 181 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
Ing. Josefa Moravce členem kontrolního výboru s okamžitou platností
[ 2003 - 182 ]
Finanční výbor ZM
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
Ing. Josefa Erbena členem finančního výboru s okamžitou platností
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

