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[ 2009 - 126 ]
Kontrola plnění usnesení ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
informaci o plnění usnesení zastupitelstva města
*
01.02
informaci o plnění investičních akcí
stanovuje
*
02.01
termín další kontroly plnění usnesení 2005-433/6 a 2009-60/1 na příští zasedání zastupitelstva města

*
*

*

Majetek města
Nemovitosti - prodej
[ 2009 - 127 ]
Vodovodní řad pro autokemp Peklo
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej podzemního vodovodního řadu IPE 110 v délce 554 m, probíhajícího od vodojemu na pozemku st. p.
1035 k vodoměrné šachtě u budovy čp. 565 na pozemku st. p. 968, včetně vodojemu na pozemku st. p. 1035
(budovy bez čp/če - technická vybavenost) a přiváděcího řadu DN 80 z jímacího objektu na pozemku p. p.
1934/3 do vodojemu na pozemku st. p. 1035 v celkové délce 29 m, vše v k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku č. 3256-019/2009 ze dne 12.04.2009 a geometrického plánu č.
0831-382 ze dne 15.01.2008 Krkonošskému automoto klubu v AČR, IČ 15037282, se sídlem Lomní 357,
Trutnov, za symbolickou kupní cenu 1000,- Kč. Kupující uhradí veškeré poplatky a náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 128 ]
Procházkova čp. 818
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
nedodržení podmínek ze strany nájemce a. s. Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, se sídlem
Hradec Králové, Wonkova čp. 1142, IČ 25997556, pro prodej budovy čp. 818 na st. p. 5307 v ul.
Procházkova, spolu s pozemkem st. p. 5307, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov a
ukončení nájmu dohodou ke dni 31.05.2009.
ruší
*
02.01
usnesení zastupitelstva města 2008-190/4, bod 01.01 ze dne 23.09.2008
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*

schvaluje
*
03.01
*
prodej nemovitostí - budovy čp. 818 na st. p. 5307 v ul. Procházkova, spolu s pozemkem st. p. 5307, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov pro Královéhradecký kraj, se sídlem Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245/2, IČ 70889546 za dohodnutou kupní cenu 5000000,- Kč. Celá dohodnutá kupní
cena bude uhrazena po zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve třech splátkách kupní ceny,
nejpozději do 31.12.2011 a to:
do 31.12.2009 ve výši 1000000,- Kč
do 31.12.2010 ve výši 2000000,- Kč
a do 31.12.2011 zůstatek ve výši 2000000,- Kč.
Při neuhrazení byť jen jednotlivé splátky stává se splatný celý dluh.
[ 2009 - 129 ]
Příprava prodeje nemovitostí
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 5 ks garáží - nebytových jednotek č. 380/1, 380/2, 380/3, 380/5 a 380/6 v domě čp. 380 - 385 ul.
Palackého a čp. 386 ul. Žižkova, na pozemku st. p. 1873, st. p. 1872, st. p. 1871, st. p. 1870, st. p. 1869, st.
p. 1868/2 a st. p. 1868/1, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemků, vše v k. ú. a
obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí, obecným zveřejněním prodeje (mimo Zásady pro prodej...) za
nabídkovou cenu 200000,- Kč/garáž s upřednostněním nájemců nebytových jednotek.
*
01.02
*
schvaluje přípravu prodeje:
1. garáže bez čp/če na pozemku st. p. 4874 spolu s pozemkem st. p. 4874 v ul. Sokolovská, vše v k. ú. a obci
Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
2. garáže - nebytové jednotky č. 220/9 v domě čp. 220 Horská, v k. ú. a obci Trutnov, v části obce Střední
Předměstí
3. dvougaráže - nebytové jednotky č. 528/101 v domě čp. 528 Jiráskovo náměstí, vše v k. ú. a obci Trutnov, v
části obce Střední Předměstí
4. garáže - budovy bez čp/če na pozemku st. p. 1298, spolu s pozemkem st. p. 1298, spolu s pozemkem st.
p. 1298 v ul. Kožešnická, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci Trutnov, v části obce Poříčí
5. budovy bez čp/če - technická vybavenost na pozemku st. p. 3214, spolu s pozemkem st. p. 3214 v obci a
k. ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí
6. nebytové jednotky č. 374/10 (Česká pošta) v čp. 374 Lípové náměstí v Trutnově - Poříčí
7. nebytové jednotky č. 15/1 v čp. 15 Pražská v Trutnově
obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., s upřednostněním nájemců nebytových prostor
Nemovitosti - příprava prodeje
[ 2009 - 130 ]
Příprava prodeje budov z majetku města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
přípravu prodeje:
- dům čp. 18 Voletiny
- dům čp. 6 Lhota
- dům čp. 63 Studenec
- dům čp. 172 Česká v Trutnově
- dům čp. 107 a čp. 223 Lípová v Trutnově
- 3/4 domu čp. 311 R. A. Dvorského v Trutnově
- dům čp. 54 Spojenecká v Trutnově
- dům čp. 61 Spojenecká v Trutnově
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*

[ 2009 - 131 ]
Blanická čp. 174
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 174/4 v domě čp. 174 na st. p. 924, v ulici Blanická,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 924, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov. Bytová jednotka bude prodávána nabídkovým řízením odlišným od "Zásad
pro prodej...", bez upřednostnění nájemců a bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny. Minimální nabídková
cena je stanovena ve výši 299880,- 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.
[ 2009 - 132 ]
Horská čp. 238
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej bytové jednotky č. 238/2 v domě čp. 238 na st. p. 278 v ul. Horská, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech domů a pozemku st. p. 278, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov.
Bytová jednotka bude prodávána nabídkovým řízením odlišným od "Zásad pro prodej...", bez upřednostnění
nájemců a bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny. Minimální nabídková cena je 645519,- Kč Kupní cena
bude uhrazena do 60 dnů od rozhodnutí zastupitelstva o prodeji. Kauce je stanovena na 20000,- Kč.
Zastupitelstvo města je oprávněno bez udání důvodu zveřejnění zrušit nebo odmítnout všechny předložené
návrhy a v této souvislosti vrátit kauci. Při neuzavření kupní smlouvy s budoucím kupujícím je vyhlašovatel
oprávněn nabídnout prodej žadateli umístěnému na dalším místě v pořadí. Nabídka bude zveřejněna na
dobu min. 30 dnů.
Pozemky - prodej
[ 2009 - 133 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
a pí
za účelem
s prodejem p. p.
(43 m ) v k. ú. Trutnov p.
2
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu ve výši 120,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 134 ]
p. p.
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
manželům
za účelem
s prodejem p. p.
(5631 m ) v
2
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m u části p. p. 56/11, určené k zastavění ve výměře
2
2
2
, určené jako zahrada o výměře 4381 m za cenu 40,- Kč/m . Náklady
1250 m a u druhé části p. p.
spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
[ 2009 - 135 ]
p. p.
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
manž.
za účelem
s prodejem části p. p.
(cca 30 m ) v
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu ve výši 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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s prodejem části p. p.
(cca 75 m ) v k. ú. Horní Staré Město manž.
k
rozšíření svých pozemků. Tato část pozemku je v současné době pronajata společnosti STEP.
[ 2009 - 147 ]
st. p. 5023 a další, k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem nemovitostí uvedených v usnesení ZM 2009-14/1 i za podmínky, že žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu bude společností Trutnov Centrum s. r. o. u příslušného stavebního úřadu podána
nejpozději do 30.10.2009. Termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení se prodlužuje o dobu, po
kterou probíhalo odvolací územní řízení o umístění stavby v důsledku odvolání některého z účastníků řízení
do vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o dobu, o kterou byly překročeny zákonné lhůty
pro vydání rozhodnutí.
2

[ 2009 - 148 ]
st. p. 3533 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s prodejem st. p. 3533 (258 m ), st. p. 3534/1 (257 m ) - pozemky pod domy v majetku žadatelů, části p. p.
2
2
876/7 (cca 7 m ) a části p. p. 876/8 (cca 82 m ) - pozemky pod tělesem okapového chodníčku, vše v k. ú.
Trutnov, ul. Kryblická, jednotlivým členům Společenství vlastníků jednotek domu čp. 367 - 368 v ul. Kryblická
2
v Trutnově, LV 5748, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 149 ]
p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
s prodejem následujících parcel - část p. p. 102 (část o výměře cca 15006 m ± 20 %), část p. p. 179/29 (část
2
2
o výměře cca 25306 m ± 20 %), část p. p. 494/4 (část o výměře cca 522 m ± 20 %), část p. p. 105 (cca 4000
2
2
m ± 20 %) a část p. p. 179/28 (část o výměře cca 16100 m ± 20 %) v k. ú. Dolní Staré Město společnosti
Brose Trutnov Automotive Systems CZ, spol. s r. o. (dále jen "nájemce") za účelem výstavby objektu pro
průmysl s nižší ekologickou zátěží, včetně zpevněných ploch a přístupových komunikací za kupní cenu
9500000,- Kč. Prodej bude realizován nejpozději do 90 dnů po zahájení stavebních prací a to vše při
splnění těchto podmínek:
- žádost o vydání stavebního povolení na stavbu bude podána nejpozději do 30.11.2009. Termín pro podání
žádosti o vydání stavebního povolení se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo odvolací územní řízení o
umístění stavby v důsledku odvolání některého z účastníků řízení do vydaného územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo o dobu, o kterou byly překročeny zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
- žádost o kolaudaci stavby bude podána nejpozději do 31.12.2010
- od kupní ceny bude odečteno uhrazené nájemné za výše uvedené pozemky
- město se zavazuje spolupodílet se na financování přípojek inženýrských sítí ve výši 50 % účelně
vynaložených prokázaných nákladů, maximálně však ve výši 2000000,- Kč
Pozemky - různé
[ 2009 - 150 ]
st. p. 3675 a násl., k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv ke st. p. 3675, st. p. 3787, st. p. 3788, st. p. 3790 a st. p. 3791 v k. ú. Trutnov
z ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Trutnov. Pozemky přešly na město
Trutnov dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb. Město dlouhodobě s pozemky hospodaří - pronajímá je Českému
zahrádkářskému svazu.
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[ 2009 - 151 ]
p. p. 448/6, p. p. 448/2, k. ú. Lhota u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 448/6 a p. p. 448/2 v k. ú. Lhota u Trutnova. Pozemky přešly na
město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Lesů České republiky s. p.
Hradec Králové
[ 2009 - 152 ]
p. p. 2160/1, p. p. 2160/11,k. p. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 2160/1 a části p. p. 2160/11 v k. ú. Trutnov od ČR Pozemkového fondu ČR. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č.
114/2000 Sb.
[ 2009 - 153 ]
p. p. 162/3, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 162/3 v k. ú. Dolní Staré Město od ČR – Pozemkového fondu ČR.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
[ 2009 - 154 ]
p. p. 132/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s přechodem vlastnických práv k části p. p. 132/1 (251 m ) a části p. p. 132/2 (112 m ) v k. ú. Bojiště u
Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. Ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z
ČR - Pozemkového fondu ČR.
[ 2009 - 155 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
2
s prodejem části p. p.
(cca 600 m ) v k. ú. Trutnov p.

*

[ 2009 - 156 ]
p. p. 141/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
se směnou pozemků - část p. p. 141/1 (261 m ), část p. p. 1693 (33 m ), část p. p. 1622/1 (2816 m ), část p.
2
2
2
p. 1622/2 (39 m ), část p. p. 162/20 (1 m ) a část p. p. 143/1 (45 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova ve vlastnictví
2
2
firmy Kasper CZ s. r. o. (celkem cca 3194 m ), za p. p. 868 (3224 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
města Trutnov. Náklady spojené se směnou budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny, geometrický
plán na zaměření komunikace hradí město. Směna bude realizována bez doplatku.
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Majetek města - různé
[ 2009 - 169 ]
TAXI SKÚTR s. r. o.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
prodej movitého majetku, a to 1 barový pult sestava, 7 barových stoliček, 29 židlí a 8 stolů, obchodní firmě
TAXI SKÚTR s. r. o., se sídlem Obilná 506, Trutnov 3, za kupní cenu dohodou 5000,- Kč za veškerý movitý
majetek.
[ 2009 - 170 ]
TJ LOKOMOTIVA Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí,
*
01.01
*
aby Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s. podala žádost na ČSTV – svaz atletiky o dotaci na
dostavbu Městského stadionu v Trutnově – atletický ovál a atletické sektory s tím, že akci město dofinancuje,
pokud bude dotace z ČSTV menší, než je na dostavbu potřeba.
Finanční záležitosti
[ 2009 - 171 ]
Rozpočet města pro r.2009 - rozpočtové opatření č.2
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
"Změny rozpočtu města Trutnova pro rok 2009 - rozpočtové opatření č. 2" dle předloženého návrhu

*

[ 2009 - 172 ]
Závěrečný účet města za rok 2008
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2008" včetně zprávy auditorské
společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města bez výhrad
*
01.02
*
rozdělení výsledku hospodaření podnikatelské (hospodářské) činnosti města za rok 2008
[ 2009 - 173 ]
SFRB - změna zajištění úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.06.2005 se Státním fondem rozvoje
bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.02
*
dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k pohledávce registrační číslo 191/396-05/4 ze dne 22.06.2005 se Státním
fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
Různé
[ 2009 - 174 ]
Strategický plán - aktualizace dokumentu
zastupitelstvo města
bere na vědomí
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*
01.01
záznam z jednání komise pro strategický plán
schvaluje
*
02.01
aktualizovaný dokument strategického plánu včetně jeho příloh
[ 2009 - 175 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na 2. pololetí 2009

*

*

*

bere na vědomí
*
02.01
zápis o výsledku kontroly č. 3/2009 v předloženém znění

*

odvolává
*
03.01
p. Vladimíra Holubce z kontrolního výboru

*

[ 2009 - 176 ]
Koordinační dohoda MP s P ČR
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření koordinační dohody s P ČR Trutnov o výcviku strážníků Městské policie Trutnov dle předloženého
návrhu
Zapsala :Műhlová

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

