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Kontrola plnění usnesení
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[ 2002 - 197 ] ZM 04.01 Urč.:Ing. Horynová, Mgr. Hendrych
[ 2003 - 175 ] ZM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2003 - 183 ]
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
*
termín další kontroly usnesení 2001 - 103/2 27. 10. 2003
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KT : 27.10.2003
T : 27.10.2003
T : splněn

*
02.02
*
termín další kontroly usnesení 2002 - 197/4 na 27.10.2003
Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2003 - 184 ]
Kožešnická čp. 231
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2003 - 2/1 v plném znění
schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitosti čp. 231 v ul. Kožešnická na st. p. 201/2, spolu se st. p. 201/2, v městské části Poříčí,
k. ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, do vlastnictví pí Iloně Sárköziové, bytem Kožešnická 190, Trutnov
3, za nabídnutou cenu 860000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 688000,- Kč.
[ 2003 - 185 ]
Zlatá Olešnice čp. 151
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2003 - 65/2 v plném znění
schvaluje
*
02.01
převod nemovitosti veřejnou dražbou

*

[ 2003 - 186 ]
Náchodská čp. 92
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 92 v ul. Náchodská na st. p. 80/1, spolu se st. p. 80/1 a p. p. 1202/2, v městské
části Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 20.5.2002
manž. Radku a Petře Svobodovým, trvale bytem Náchodská 92, Trutnov, za celkovou sjednanou cenu
1025000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 820000,- Kč.
[ 2003 - 187 ]
Ke Trati čp. 221 - 222
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domů čp. 221 a 222 v ul. Ke Trati na st. p. 1389 a 1390, spolu se st. p. 1389 a 1390,
v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.3.2002
do spoluvlastnictví nájemců domů:
manželé Ottovi
Martin Zezula
Irma Sienková
manželé Slovíkovi
manželé Sienkovi
Taťána Patková
Jiří Holman
Jan Mikuš
Ladislav Köszegi
manželé Mostecký
Božena Geislerová
Naďa Tomulíková
Helena Lindrová a Jana Macháčková (dcera)
manž. Borůvkovi a Lucie Borůvková (dcera)
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za celkovou nabídkovou cenu 1948079,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1558463,Kč, po navýšení ceny za volnou bytovou jednotku za 2033604,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej za
1626883,- Kč. Cena byla navýšena v souladu s usnesením MZ 2000-258/6.
[ 2003 - 188 ]
Křížkovského čp. 517
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 517 v ul. Křížkovského na st. p. 1761/2, spolu se st. p. 1761/2, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 5.4.2003, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé Francovi
Josef Rudolf a Martin Rudolf (syn)
manželé Kholovi
Věra Ryšavá, Veronika Holanová a Jan Ryšavý (vnučka, vnuk)
manželé Gabrielovi
manželé Pavelkovi
za nabídkovou cenu 1014020,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 811216,- Kč.
[ 2003 - 189 ]
Horská čp. 429
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 429 v ul. Horská na st. p. 1652, spolu se st. p. 1652, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.6.2002, do spoluvlastnictví
nájemců domu:
Karel Köhler a Ladislav Köhler (syn)
manželé Krčmářovi
Marcela Doubravová
manželé Pagačovi a Dagmar Pagačová (dcera)
za nabídkovou cenu 616193,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 492954,- Kč.
[ 2003 - 190 ]
Jiráskovo náměstí čp. 527
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 527 Jiráskovo náměstí, na st. p. 1760/2, spolu se st. p. 1760/2, v k. ú. a obci
Trutnov, v části města Střední Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.2.2003, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé Kašparovi
Dalibor Pechanec a Sylva Pechancová (dcera)
manželé Drašnarovi
manželé Jarošovi a Veronika Holanová (dcera)
manželé Novákovi
Elena Kopecká
Renata Smutníková
Josef Chalčák a Ladislav Forman (vnuk)
František Pokorný a Zdeňka Pokorná (dcera)
za nabídkovou cenu 1771036,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1416829,- Kč.
[ 2003 - 191 ]
Dlouhá čp. 572/10
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/10 ve II. NP čp. 572 v ul. Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město,
obec Trutnov, na st. p. 1379, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
st. p. 1379, p. Petru Jansovi, bytem Dlouhá 572B, Trutnov 2 za navrhovanou cenu 950349,- Kč
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[ 2003 - 192 ]
Na Svobodě čp. 176 - 177
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 176 - 177 v ul. Na Svobodě na st. p. 1191 a 1192, spolu se st. p. 1191, 1192 a p.
p. 2136/8 a 2136/9, v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 3.6.2002, do spoluvlastnictví nájemců domů:
Václav Korol
manželé Černí
Marie Kadlecová a Libuše Poláková (dcera)
manželé Bábikovi
Zuzana Trösterová a Edvard Múdry (manžel)
Petra Vochová
Vlasta Pilařová a Martin Pilař (syn)
Irena Štefanová
Hana Králíčková
Jana Šormová
manželé Chloudovi
za celkovou cenu 1253930,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1003144,- Kč s
prodloužením uzavření kupní smlouvy do 15.11.2003. Cena byla navýšena v souladu s usnesením MZ č.
2000-258/6.
[ 2003 - 193 ]
Dlouhá čp. 572/27
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/27 ve IV. NP a garáže 572/G1 v I. NP domu čp. 572 v ul. Dlouhá, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, na st. p. 1379, včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku st. p. 1379, manželům Pavlu a Lucii Maclovým, trvale bytem
Studentská 8, Prostějov, za celkovou nabídkovou cenu 1377739,- Kč.
[ 2003 - 194 ]
Polská čp. 98
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 98 a zděné kolny na st. p. 623, spolu se st. p. 623, v ul. Polská, v části
města Dolní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 19.5.2003,
nájemcům domu:
Enid Jindrová
Jitka Blažková
Anna Vránová a Marie Kňávová (dcera)
manželé Neumannovi a Jitka Neumannová (dcera)
za celkovou sjednanou cenu 1114620,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., § 14, odst. 1) za 891696,- Kč
[ 2003 - 195 ]
Národní čp. 160
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 160, zděné kolny a dřevěné kolny v ul. Národní, vše na st.p. 895, spolu se
st. p. 895 a p. p. 236/74, v části města Střední Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 22.5.2003, nájemcům domu manželům Miloši a Ivetě Čerchlovým, bytem Národní 160,
Trutnov, za celkovou sjednanou cenu 1290736,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
1032589,- Kč.
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[ 2003 - 196 ]
Horská čp. 122
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 122 v ul. Horská na st. p. 690/1, spolu se st. p. 690/1, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 23.5.2003, sl. Aleně Svobodové,
trvale bytem Radvanice v Čechách 95, za nabídkovou cenu 1520000,- Kč, při slevě dle Zásad pro
prodej..., § 14, odst. 1) za 1216000,- Kč.
[ 2003 - 197 ]
Dlouhá čp. 572/31
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 572/31 ve IV. nadzemním podlaží a garáže č. 572/G7 v 1. nadzemním podlaží
bytového domu čp. 572 ul. Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, na st. p. 1379,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. p. 1379, manž. Petru a
Radce Šimonovým, trvale bytem Olešnice 336, Červený Kostelec, za celkovou nabídkovou cenu
1323019,- Kč.
[ 2003 - 198 ]
Sokolovská čp. 310
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 310 ul. Sokolovská, na st. p. 3548, spolu se st. p. 3548 a p. p. 602/100, v části
města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.5.2003, do
vlastnictví nájemcům domu manž. Kurtovi a Marii Kasperovým a Petře Kasperové (dcera), všichni trvale
bytem Sokolovská 310, Trutnov, za nabídkovou cenu 1600000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..,§ 14,
odst. 1) za 1280000,- Kč.
[ 2003 - 199 ]
Polská čp. 178
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 178 a 2 zděných kolen, vše na st. p. 741/2, v ul. Polská, spolu se st. p.
741/2 a p. p. 606/6, v části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 31.5.2003, do spoluvlastnictví nájemců domu:
Jiří Ledvinka
Hana Antlová
Zdeněk Krčmář
za nabídkovou cenu 891480,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 713184,- Kč.
[ 2003 - 200 ]
Náchodská čp. 244
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 244 a zděné kolny, vše na st. p. 42/3, v ul. Náchodská, spolu se st.
p. 42/3 a 42/6, v části města Poříčí, obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 4.11.2002 do spoluvlastnictví nájemců domu:
Hana Šnajdrová
manželé Šnajdrovi
za nabídkovou cenu 600000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 480000,- Kč
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[ 2003 - 201 ]
Moravská čp. 363
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 363 na st. p. 443 a zděné kolny na p. p. 223/9 v ul. Moravská, spolu se st.
p. 443, p. p. 223/2, 223/8 a 223/9, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 27.8.2003, do spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé Spílkovi
Hana Bachtíková
Marie Chaloupková
manželé Válkovi
Edita Bálková
manželé Pajerovi
za celkovou cenu 991569,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 793526,- Kč.
[ 2003 - 202 ]
J. Wolkera čp. 117
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 117 a zděné kolny v ul. J. Wolkera, vše na st. p. 1095, spolu se st. p. 1095
a p. p. 1515/6, v části města Kryblice, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
30.6.2003, do spoluvlastnictví nájemců domu:
Roman Oláh
Helena Wichtreiová
Barbora Kudrnáčová
Jaroslava Fabiánová a Daniel Fabián (syn)
Zdeňka Hůlková
Ladislav Novotný
Martin Kocián
za celkovou nabídkovou cenu 863142,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej., § 14, odst. 1) za 690514,- Kč.
[ 2003 - 203 ]
Na Záduší čp. 165
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 2 bytových jednotek v domě čp. 165 v ul. Na Záduší na st. p. 890 spolu se st. p. 890, včetně
spoluvlastnických podílu na společných částech domu a pozemku st. p. 890, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.9.2002 a prohlášení vlastníka
ze dne 2.7.2002, těmto nájemcům bytů:
- č. 165/2 manželům Havlovým za nabídkovou cenu 132064,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14,
odst. 1 za 105651,- Kč
- č. 165/3 Lucii Koutové za nabídkovou cenu 121864,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 97491,- Kč.
[ 2003 - 204 ]
Libeč čp. 110
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 110 na st. p. 200 a zděné kolny na st. p. 242, spolu se st. p. 200, 242 a p.
p. 1319 v části města a k. ú. Libeč, obec Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 11.11.2002, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
Janina Bartošová
manželé Štěpánkovi
manželé Žitnákovi
manželé Železní
Ivana Beranová, Josef Chlebo a Marek Chlebo (syn, vnuk)
Alžběta Vágnerová
Marie Kujovská
manželé Janouškovi
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za celkovou sjednanou cenu 878605,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 702884,- Kč.
Nemovitosti - příprava prodeje
[ 2003 - 205 ]
Na Záduší čp. 193
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení zastupitelstva města 2003 - 64/2, bod 2 - zařazení do 2. kola prodej bytové jednotky č. 193/4 v
čp. 193 v ul. Na Záduší na st. p. 962, v části města Střední Předměstí, k. ú. a obec Trutnov, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. p. 962, v rozsahu znaleckého
posudku, za nabídnutou cenu 103277,- Kč
schvaluje
*
02.01
*
zařazení do 2. kola prodej bytové jednotky č. 193/4 v čp. 193, v ul. Na Záduší, na st. p. 962, v části města
Střední Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
pozemku st. p. 962, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.7.2003 za nabídkovou cenu 286992,- Kč.
[ 2003 - 206 ]
Prodej nemovitostí - 19. prodejní vlna
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení do 19. prodejní vlny domy čp.
124 Dolní Promenáda - 7 bytových jednotek
180 Dlouhá - 12 bytových jednotek
341 - 342 Švábenicova - 10 bytových jednotek
410 Voletinská - 7 bytových jednotek s garáží a přístřeškem na popelnice.
Uvedené domy budou prodávány jako celek.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckých posudků zpracovaných dle
vyhlášky č. 540/2002 Sb.
[ 2003 - 207 ]
Benešova čp. 393
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřadit ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln, dům čp. 393 Benešova
2
- 3 bytové jednotky + nebytový prostor 95 m
*
01.02
*
zařazení do 20. prodejní vlny dům čp. 393 Benešova.
Nebytový prostor bude pronajmut výběrovým způsobem. S nájemcem bude uzavřena nájemní
smlouva na nebytový prostor na dobu určitou se závazkem města uzavřít s nájemcem po kolaudaci
nájemní smlouvu na byt na dobu neurčitou. Nájemce bude v nájemní smlouvě vázán zřídit na vlastní
náklady do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy z nebytového prostoru bytovou jednotku vč. kolaudace.
V nájemní smlouvě na nebytový prostor bude zakotveno ustanovení, že náklady spojené s rekolaudací
nebudou městem uhrazeny a jsou kompenzovány nižším nájemným.
Po kolaudaci nově vzniklé bytové jednotky bude dům prodáván dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném
znění. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle
vyhlášky č. 540/2002 Sb.
[ 2003 - 208 ]
Libeč čp. 71
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitosti čp. 71 na st. p. 96, zděné kolny na st. p. 368/1 a ideální polovinu společné
vodovodní přípojky pro 2 domy, spolu se st. p. 96, 368/1 a p. p. 1320 v k. ú. a části města Libeč, obec
Trutnov, do 2. prodejního kola 15. prodejní vlny, za nabídkovou cenu platnou pro 1. kolo, t.j. 775067,- Kč
bez upřednostnění nájemců domu.
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[ 2003 - 209 ]
Národní čp. 184
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 184 a dřevěné kolny v ul. Národní, vše na st. p. 936, spolu se st.
p. 936 a p. p. 236/75, v části města Střední Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, do 2. kola 18. prodejní vlny
za nabídkovou cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 1107909,- Kč, bez upřednostnění nájemcům.
[ 2003 - 210 ]
Mladobucká čp.98
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 98 a dřevěné kolny v ul. Mladobucká, vše na st. p. 26, spolu se
st. p. 26 a p. p. 321/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, do 2. kola 18. prodejní
vlny, za nabídkovou cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 898613,- Kč, bez upřednostnění nájemcům.
[ 2003 - 211 ]
Voletiny čp. 149
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 149 na st. p. 216 a garáže na st. p. 249, spolu se st. p. 216, 249
a p. p. 22/3, v části města a k. ú. Voletiny, v obci Trutnov, do 2. kola 18. prodejní vlny, za nabídkovou
cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 1534860,- Kč, bez upřednostnění nájemcům.
[ 2003 - 212 ]
Voletinská čp. 317
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 317 ul. Voletinská na st. p. 348, spolu se st. p. 348, v části města Poříčí, v obci
Trutnov a k. ú. Poříčí u Trutnova
vyřazuje
*
02.01
nemovitost z 15.prodejní vlny

*

odkládá
*
03.01
případný prodej nemovitosti minimálně o 1 rok

*

[ 2003 - 213 ]
Sokolovská čp. 314
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitosti čp. 314, na st. p. 3547, v ul. Sokolovská, spolu se st. p. 3547 a p. p. 602/3, v části
města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, nájemcům manželům Obstovým, bytem Sokolská 314,
Trutnov, za nabídkovou cenu 900000,- Kč
schvaluje
*
02.01
*
zařazení prodej nemovitosti čp. 314, na st. p. 3547, v ul. Sokolovská, spolu se st. p. 3547 a p. p. 602/3, v
části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, do 2. kola 18. prodejní vlny s nabídkovou cenou
platnou pro 1. kolo, t.j. 1549143,- Kč, bez upřednostnění nájemců domu.
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[ 2003 - 214 ]
Na Odbočce čp. 235
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 235 a zděné kolny v ul. Na Odbočce, vše na st. p. 263, spolu se st. p. 263
a p. p. 317/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, do spoluvlastnictví nájemců domu
manželům Dvořákovým a Zdeňku Bubeníčkovi za celkovou nabídnutou cenu 750000,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej...., § 14, odst. 1) za 600000,- Kč.
schvaluje
*
02.01
*
zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 235 a zděné kolny v ul. Na Odbočce, vše na st. p. 263, spolu se
st. p. 263 a p. p. 317/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, do 2. kola 18. prodejní vlny
s nabídkovou cenou platnou pro 1. kolo, t.j. 1089285,- Kč, bez upřednostnění nájemců domu.
Nemovitosti - různé
[ 2003 - 215 ]
Na Vrchu čp. 160
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
převod nebytového domu čp. 160 Na Vrchu na st. p. 166/2, spolu se st. p. 166/2 o výměře 430 m ,
veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. vč. novely č. 120/2001 Sb. a č. 517/2002 Sb. s vyvolávací
cenou 1500000,- Kč. Kupující bude povinen respektovat územní plán města Trutnova, který na uvedené
stavební parcele předpokládá výstavbu objektu s dominantní funkcí bytového domu.
[ 2003 - 216 ]
Mladé Buky čp. 321
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
převod bytového domu, seníku s chlévem a kotce pro psa čp. 321 v Mladých Bukách na st. p. 418, spolu
2
se st. p. 418 o výměře 439 m , veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. vč. novely č. 120/2001 Sb. a
č. 517/2002 Sb., s vyvolávací cenou 1200000,- Kč.
[ 2003 - 217 ]
Česká čp. 182
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení z prodeje nemovitostí dům čp. 182 a garáž v ul. Česká na st. p. 966, spolu se st. p. 966, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov.
[ 2003 - 218 ]
Žižkova čp. 348
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na nemovitost čp. 348 v ul. Žižkova, na st. p. 1699, spolu se
st. p. 1699, v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
15.7.2002, za celkovou sjednanou cenu 610392,- Kč, a to do 30.9.2003.
[ 2003 - 219 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
převod podílu 27/954 za nabízenou cenu 600000,- Kč manželů Možíšových na třetí osobu
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nesouhlasí
*
02.01
*
s uplatněním svého předkupního práva na domě čp. 476 v ul. Žižkova na st. p. 4083, v části města Horní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov
[ 2003 - 220 ]
Veřejný vodovod Nové Dvory - III. etapa - východ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej vodohospodářského díla "Veřejný vodovod Nové Dvory III. etapa - východ" společnosti VaK a. s.
Trutnov za cenu dohodou ve výši 537515,- Kč.
Pozemky - prodej
[ 2003 - 221 ]
p. p. 1166/59, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 1166/59 (160 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se v ul. Šeříková za domem čp. 606,
manž. Miroslavu a Věře Rouskovým k rozšíření pozemků v jejich vlastnictví za nabízenou kupní cenu
2
250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 222 ]
p. p. 143/10, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej částí p. p. 143/10 v k. ú. Bojiště u Trutnova, nacházející se za domy čp. 109 a čp. 110 - lokalita
bývalé školy
2
2
1. cca 90 m pí Heleně Karlové za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m
2
2
2. cca 180 m p. Janu Junkovi za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m
k rozšíření vlastních pozemků s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 223 ]
st. p. 289 a násl., k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej pozemků v k. ú. Starý Rokytník, nacházejících se po levé straně komunikace směrem na Radeč,
2
2
t.j. st. p. 289 (20 m ) pod stavbou garáže za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m , část p. p. 220/1 (cca 140
2
m ) - pozemek pod stavbou schodiště, pod stavbou cesty ke garáži a kolem garáže za nabízenou kupní
2
cenu 125,- Kč/m pí Libuši Jungové s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem a s
podmínkou, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno pro právo vlastníků či nájemců domu čp.
141 ke vstupu na část p. p. 220/1 (schodiště, cesta před garáží) za účelem zajištění přístupu k domu
[ 2003 - 224 ]
p. p. 129/1 a násl., k. ú. Bezděkov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej pozemků v k. ú. Bezděkov, nacházejících se u místní komunikace cca 100 m za kapličkou, manž.
Josefu a Miloslavě Hovorkovým k rekreačním účelům
2
2
1. část p. p. 129/1 (cca 464 m ) a část p. p. 129/2 (cca 170 m ), geometrickým plánem č. 45-61/2003
2
2
sloučené do p. p. 129/2 (634 m ), za nabízenou kupní cenu 100,- Kč/m
2
2
2. část p. p. 129/2 (cca 8 m ) a st. p.44 (40 m ), geometrickým plánem č. 45-61/2003 sloučené do st. p.
2
2
44 (48 m ), za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
*
01.02
*
souhlasné prohlášení s manž. Josefem a Miloslavou Hovorkovými na uznání vlastnického práva ke
stavbě objektu bývalé požární zbrojnice, který je umístěn na st. p. 44 v k. ú. Bezděkov
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[ 2003 - 225 ]
st. p. 124, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části st. p. 124, t.j. nově vzniklé st. p. 371 (23 m ) v k. ú. Libeč, umístěné pod stavbou garáže a
nacházející se mezi areálem závodu Texlen a zahrádkářskou osadou u domů čp. 71 a čp. 89, vlastníkovi
2
této garáže p. Ivanu Makovskému za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, a že kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci zápisu vlastnictví garáže
v katastru nemovitostí na LV kupujícího
[ 2003 - 226 ]
p.. p. 1472/6 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s prodejem p. p. 1472/6 (3102 m ) a p. p. 1472/7 (454 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházejícího se v
areálu Elektrárny Poříčí, mezi Královéhradeckým krajem a ČEZ a. s. Praha 4, Elektrárny Poříčí
[ 2003 - 227 ]
p., p. 262/21, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
nájem s následujícím prodejem p. p. 262/21 (509 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se v ul. Novodvorská
naproti nám. Hraničářů, p. Miroslavu Vojtěchovi ml. za účelem výstavby ve smyslu schváleného
2
územního plánu, t.j. pro komerční a administrativní funkci za nabídnutou kupní cenu ve výši 1701,- Kč/m
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem a za následujících podmínek:
- pronájem se uzavírá do doby kolaudace, která bude provedena nejdéle do 31.12.2005
2
- poplatek za pronájem pozemku se stanovuje ve výši 130,- Kč/m /rok, z toho nájemné bylo stanoveno ve
2
2
výši 30,- Kč/m /rok a částka 100,- Kč/m /rok je zálohou, která bude při dodržení podmínek stanovených
smlouvou odečtena od ceny kupní
2
- poplatek za pronájem pozemku od 1.1.2006 se stanovuje ve výši 150,- Kč/m /rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace záloha v plné výši propadá ve prospěch pronajímatele
- po kolaudaci odprodat předmětnou parcelu za nabídnutou kupní cenu s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
- cenové ujednání je platné jen do 31.12.2006, po 1.1.2007 není město vázáno výší dohodnuté kupní
ceny
[ 2003 - 228 ]
p. p. 262/1, st. p. 623, k.ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
prodej části p. p. 262/1 (cca 210 m ) a st. p. 623 (53 m ) včetně objektu kůlen v k. ú. Horní Staré Město,
nacházející se v zastavěném území obce, t.j. bydlení, rodinné domy městského charakteru v ul. Horská
mezi domy čp. 74 a 75 (bývalá restaurace, později Holandský nábytek), p. Pavlu Novotnému za
nabídnutou kupní cenu ve výši 136000,- Kč celkem s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
[ 2003 - 229 ]
st. p. 251, k. ú. Libeč
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej st. p. 251 (27 m ) v k. ú. Libeč pod stavbou garáže, nacházející se mezi areálem závodu Texlen a
2
zahrádkářskou osadou, p. Stanislavu Hercovi za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem a že kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci zápisu
vlastnictví garáže v katastru nemovitostí na LV kupujícího
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[ 2003 - 230 ]
p. p. 1930/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 1930/1 (cca 245 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se u rozestavěného objektu pod
parkovištěm u hřbitova, manž. Petru a Izabele Pacanovým k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní
2
cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2003 - 231 ]
p. p. 2383/3, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 2383/3 (cca 33 m ) v k. ú. Trutnov Východočeské energetice, a. s. Hradec Králové za
cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem (např. geometrický plán, znalecký
posudek, kolek) uhradí kupující
[ 2003 - 232 ]
st. p. 121 a násl., k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
prodej st. p. 121 (13 m ), části p. p. 99/1 (cca 4 m ) a části p. p. 99/2 (cca 2 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova,
pozemky pod stavbou chaty a verandy, nacházející se cca 250 m od silnice Lhotecká po pravé straně
směrem na Bezděkov nad posledním stavením čp. 66, p. Aleši Tichému za nabízenou kupní cenu ve výši
2
200,- Kč/m
[ 2003 - 233 ]
st. p. 426, p. p. 313/2, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
22
2
s prodejem st. p. 426 (202 m ), p. p. 313/2 (1833 m ) včetně budovy čp. 350 v k. ú. Horní Staré Město,
nacházející se u křižovatky ul. Svobodská a ul. Na Konečné, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého
kraje (LV 5027)
[ 2003 - 234 ]
p. p. 64/2, k. ú. Bezděkov u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej p. p. 64/2 (44 m ) v k. ú. Bezděkov u Trutnova, nacházející se u místní komunikace pod
přístupovou cestou k čp. 93 cca 200 m před kapličkou, manž. Janu a Martě Fialovým k rozšíření jejich
2
pozemku za nabízenou kupní cenu 60,- Kč/m , t.j. 2640,- Kč celkem s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
[ 2003 - 235 ]
p. p. 390/1, k. ú. Starý Rokytník
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
prodej části p. p. 390/1 (cca 40 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se mezi místní komunikací a
potokem u odbočky směřující k čp. 137, p. Bohuslavu Vlčkovi k výstavbě zděné garáže pro 2 vozidla s
2
podmínkou, že jmenovaný odsouhlasí kupní cenu ve výši 200,- Kč/m
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Pozemky - různé
[ 2003 - 236 ]
Tarmac Severokámen a. s. Liberec
zastupitelstvo města
bere na vědomí ,
*
01.01
*
2
2
2
2
že výkup p. p. 1086 (3104 m ), p. p. 1099/1 (7265 m ), p. p. 1099/3 (12159 m ), p. p. 1100 (3803 m ) v k.
2
2
ú. Libeč a p. p. 411/4 (189 m ) a p. p. 370 (7185 m ) v k. ú. Debrné od firmy Tarmac Severokámen a. s.
Liberec za navrženou cenu celkem ve výši 150000,- Kč nebude realizován.
[ 2003 - 237 ]
st. p. 255/2 a násl., k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
2
2
nerealizování výkupu st. p. 255/2 (536 m ) a st. p. 254 (206 m ) v k. ú. Trutnov od INVESTIČNÍ A
2
POŠTOVNÍ BANKY a. s. Praha 1 za dohodnutou kupní cenu 1500,- Kč/m
[ 2003 - 238 ]
p. p. 480/2, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
bere na vědomí ,
*
01.01
*
že manž. Lukáškovi odstoupili od koupi pozemku dle usnesení MZ 2000 - 26/1 ze dne 15. února 2000
[ 2003 - 239 ]
p. p. 2732/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem části p. p. 2732/1 (cca 350 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se nad městským parkovištěm v
ul. Křižíkova a kolem částí nemovitostí ve vlastnictví společnosti Macejko, spol. s r. o., v ul. Lípová, za
2
kupní cenu nižší než 1500,- Kč/m
[ 2003 - 240 ]
p. p. 2732/1, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem části p. p. 2732/1 (cca 45m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za domem čp. 93 v ul. Lípová, za
2
kupní cenu nižší než 1500,- Kč/m
[ 2003 - 241 ]
p. p. 292/1, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
bere na vědomí ,
*
01.01
*
že p. Jan Trojan odstoupil od koupi pozemku dle usnesení MZ 2000-223/5 ze dne 19.9.2000
[ 2003 - 242 ]
p. p. 1090/6 a násl., k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
mění–upřesňuje
*
01.01
*
bod 01.02 usnesení ZM2003-84/2 v následujícím znění:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu pozemků vedených na LV 5211 v k. ú. Horní Staré Město, t.j.
p. p. 1090/6, 1163/26, 1166/1, 1166/66, 1166/73 a st. p. 647/13 mezi kupujícím městem Trutnov a
prodávajícími pí Zdeňkou Sedláčkovou a pí Milenou Schindlerovou za kupní cenu 250000,- Kč, která
bude uhrazena zápočtem na části obou postoupených pohledávek ve výši po 125000,- Kč s tím, že
zbytek postoupených pohledávek dnem nabytí pozemků do vlastnictví města město Trutnov prodávajícím
promine. Město Trutnov dále uhradí daň z převodu nemovitostí, t.j. 50910,- Kč a katastrální poplatek
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[ 2003 - 243 ]
p. p. 230 a násl., k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
s odkoupením částí pozemků nacházejících se pod stávající komunikací v k. ú. Volanov za 50,- Kč/m s
tím, že náklady spojené s převodem hradí město Trutnov:
2
2
1. část p. p. 230 (cca 180 m ) a část st. p. 63 (cca 5 m ) od p. Ladislava Prokopce
2
2. část st. p. 61 (cca 14 m ) od p. Miroslava Boušky a pí Vlasty Bouškové
2
3. část p. p. 238/2 (cca 15 m ) od p. Ing. Josefa Kutiny
[ 2003 - 244 ]
p. p. 2502, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
2
posunutí termínu kolaudace stavby dvou zděných garáží na částech p. p. 2502 (2 x 25 m ) v k. ú.
Trutnov, nacházejících se v zástavbě řadových garáží na Kryblici za objekty firmy INTERIO, p. Pavlu
Kisému z původního termínu do 31.12.2002 na nový termín do 30.9.2003 za stejných podmínek smluv č.
200076/1 a č. 200077/2.
[ 2003 - 245 ]
p. p. 42/2 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
bere na vědomí ,
*
01.01
*
že p. Michal Danielis odstoupil od směny pozemků dle usnesení MZ 1999-21/1 ze dne 23.2.1999 a že
směna nebude uskutečněna
[ 2003 - 246 ]
Pozemky od ČR - Okresní bytový podnik, st. p. v likv.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatný převod pozemků od ČR - Okresního bytového podniku, s. p. Trutnov v likv., LV 80 na město
Trutnov, LV 10001
1. v k. ú. Trutnov
2
2
2
2
p. p. 2217/42 (3 m ), p. p. 2217/51 (7 m ), p. p. 2217/56 (6 m ), p. p. 2217/57 (5 m ), p. p. 2217/62 (22
2
2
2
2
m ), p. p. 2337/15 (25 m ), p. p. 2337/16 (25 m ) a p. p. 2337/53 (5 m ) pod stavbami chodníků
2. v k. ú. Horní Staré Město
2
2
p. p. 284/2 (187 m ) zeleň v zástavbě, p. p. 1549/4 (68 m ) ostatní komunikace
3. v k. ú. Poříčí u Trutnova
2
p. p. 369/13 (26 m ) část dvorku za čp. 314
[ 2003 - 247 ]
Pozemky společnosti OSNADO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
směnu pozemků v k. ú. Trutnov
2
část st. p. 618, t.j. nově vzniklou p. p. 3009 (1892 m ) ve vlastnictví společnosti OSNADO, spol. s r. o.,
která byla oddělena dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2793-437/2003 (budoucí parkoviště), za
2
2
2
p. p. 702/1 (1782 m ) a st. p. 3508 (789 m ) - celkem 2571 m ve vlastnictví města Trutnov, t.j. pozemek
pod stavbou OSNADA, spol. s r. o., a kolem této stavby (budoucí kruhový objezd) s doplatkem dle
znaleckého posudku. OSNADO, spol. s r. o., doplatí městu Trutnov částku ve výši cca 471188,- Kč.
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[ 2003 - 248 ]
KPÚ Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
návrh společných zařízení KPÚ (komplexních pozemkových úprav) v k. ú. Bojiště u Trutnova dle
předloženého plánu
[ 2003 - 249 ]
st. p. 1192, k.ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem st. p. 1192 (16 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, lokalita Na Skalce, ul. Na Stráni, p. Jaroslavu
Havlovi z důvodu budoucí výstavby dálnice D 11, v jejímž ochranném pásmu se pozemek nachází.
Bytové záležitosti
[ 2003 - 250 ]
Pomněnková čp. 442
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+0 III. kategorie Na Besedě 63 se Zdeňkem Horčíčkou,
bytem Pomněnková 442, Trutnov 4 na dobu určitou 6 měsíců. Nájemní smlouva bude dále prodlužována
vždy o 6 měsíců, pokud bude řádně hrazeno nájemné.
Finanční záležitosti
[ 2003 - 251 ]
Rozpočet města pro rok 2003
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2003 dle předloženého návrhu
Různé
[ 2003 - 252 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
půjčku ze Státního fondu rozvoje pro sl. Báru Drahošovou
[ 2003 - 253 ]
Změny č. 2 územního plánu města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
změny č. 2 územního plánu města Trutnova

*

vydává
*
02.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 15/2003 o regulativech územního rozvoje města Trutnova
bere na vědomí
*
03.01
*
vyhodnocení z projednání návrhu změn č. 2 územního plánu města Trutnova
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[ 2003 - 254 ]
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2003 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v předloženém
znění
*
01.02
*
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění
*
01.03
*
obecně závaznou vyhlášku č. 11/2003 o poplatku ze psů v předloženém znění
*
01.04
*
obecně závaznou vyhlášku č. 12/2003 o poplatku ze lázeňský nebo rekreační pobyt v předloženém znění
*
01.05
*
obecně závaznou vyhlášku č. 13/2003 o poplatku ze vstupného v předloženém znění
*
01.06
*
obecně závaznou vyhlášku č. 14/2003 o poplatku z ubytovací kapacity v předloženém znění
[ 2003 - 255 ]
Změny zřizovacích listin ZŠ kpt. Jaroše a MŠ Trutnov
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 70,
dle předloženého návrhu
*
01.02
*
upřesnění vymezení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Trutnov v nové příloze č. 1
zřizovací listiny a dodatek č. 1 zřizovací listiny této organizace dle předloženého návrhu
[ 2003 - 256 ]
Obecně závazná vyhláška města č. 8/2003
zastupitelstvo města
vydává
*
01.01
*
obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č.
8/1997 o zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

Zapsala :Matoušová

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

