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ze 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. listopadu 2009
OBSAH
Kontrola usnesení
2009 - 256/6 Kontrola plnění usnesení ZM
Mgr. Adamec
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
2009 - 257/6 Horská čp. 142
Mgr. Hendrych
2009 - 258/6 Novodvorská čp. 949
Mgr. Hendrych
2009 - 259/6 Žižkova čp. 476
Mgr. Hendrych
2009 - 260/6 Prodej nemovitostí z majetku města
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - prodej
2009 - 261/6
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - různé
2009 - 262/6 Horská čp. 65
Mgr. Hendrych
Pozemky - prodej
2009 - 263/6
Mgr. Hendrych
2009 - 264/6
Mgr. Hendrych
2009 - 265/6
, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 266/6
Mgr. Hendrych
2009 - 267/6
, k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 268/6
Mgr. Hendrych
2009 - 269/6
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 270/6
k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2009 - 271/6 st. p. 3533 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 272/6
Mgr. Hendrych
2009 - 273/6
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 274/6
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 275/6
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 276/6 st. p. 1046, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2009 - 277/6 p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2009 - 278/6
Mgr. Hendrych
2009 - 279/6
a násl., k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

1

2009 - 280/6
2009 - 281/6
2009 - 282/6
2009 - 283/6
2009 - 284/6

, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
p. p. 1892/1 a násl., k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
st. p. 4366 a další, k. ú. Trutnova
Mgr. Hendrych
st. p. 1085, st. p. 1086, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
Mgr. Hendrych

2009 - 285/6
Mgr. Hendrych
p. p. 102 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2009 - 287/6 p. p. 1148 a další, k. ú. Dolní Staré Buky
Mgr. Hendrych
2009 - 288/6
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 289/6 p. p. 231/18, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2009 - 290/6 p. p. 36/4, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2009 - 291/6 Pořadník na náhradní byty na rok 2010
Mgr. Hendrych
2009 - 292/6 Pořadník na sociální byty na rok 2010
Mgr. Hendrych
2009 - 293/6
Mgr. Hendrych
2009 - 294/6
Mgr. Hendrych
2009 - 295/6
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2009 - 296/6 Rozpočet města pro r.2009-rozpočtové opatření č.5
Mgr. Adamec
2009 - 297/6 Finanční příspěvek
Mgr. Adamec
2009 - 298/6 Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
Mgr. Adamec
Různé
2009 - 299/6 Názvy existujících ulic
Ing. Horynová
2009 - 300/6 Nové názvy ulic
Ing. Horynová
2009 - 301/6 Zadání změny č. 6 územního plánu
Ing. Horynová
2009 - 302/6 Zřizovací listiny PO
Mgr. Adamec
2009 - 303/6 Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
Mgr. Adamec
2009 - 304/6 Technické služby Trutnov s. r. o.
Mgr. Adamec
2009 - 305/6 Zadání regulačního plánu MPZ
ng. Horynová
2009 - 306/6 Kontrolní výbor ZM
Mgr. Adamec
2009 - 307/6 Účelová neinvestiční dotace - SDB HSM
Mgr. Adamec
2009 - 286/6

Kontrola plnění usnesení
[ 2005 - 433 ] ZM 01.01 Urč.:Mgr. Hendrych

2

T : 21.12.2009

[ 2009 - 247 ] ZM 02.01 Urč.:Mgr. Adamec
[ 2009 - 254 ] ZM 02.01 Urč.:Ing. Franc

T : splněn
T : splněn

[ 2009 - 256 ]
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 na příští zasedání zastupitelstva města
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2009 - 257 ]
Horská čp. 142
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
usnesení ZM 2009-183/4 v plném znění

*

schvaluje
*
02.01
*
prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ulici Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.6.1999 novým obecným
zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za nabídkovou kupní cenu 1198280,- Kč
[ 2009 - 258 ]
Novodvorská čp. 949
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru města prodat dům čp. 949 Novodvorská (Sanatorium MUDr. J. Bílka) na pozemku st. p.
3657/1, spolu s pozemkem st. p. 3657/1, p. p. 253/93, p. p. 245/6, p. p. 237/13 a p. p. 243/3, vše v k. ú. a obci
Trutnov, v části města Střední Předměstí, obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20
% slevy ze sjednané ceny, s upřednostněním nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za nabídkovou kupní cenu
6000000,- Kč.
[ 2009 - 259 ]
Žižkova čp. 476
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přípravu a zveřejnění záměru prodeje bezbariérové bytové jednotky č. 476/105 v čp. 476 ul. Žižkova, na
pozemku st. p. 4083, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu čp. 476 a pozemku st. p.
4083, vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí. Bytová jednotka bude prodána dle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Cena bude stanovena dle zásad pro prodej..., podle znaleckého
posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
[ 2009 - 260 ]
Prodej nemovitostí z majetku města
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitosti z majetku města Trutnova realitní
kancelář TANA-realitní kancelář s. r. o., Svatojánské nám. 46, Trutnov. Jedná se o objekt rekreační chata č.e.
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21 Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov
*
01.02
*
zveřejnění záměru prodeje objektu rekreační chaty č.e. 21 Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem
st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov, prostřednictvím realitní kanceláře TANA Trutnov na
dobu minimálně 30 dnů.
Nemovitosti - prodej
[ 2009 - 261 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
garáží č.
, č. 380/2, č.
, č.
a č.
v prvním podzemním podlaží domu čp.
1
čp. 381 na st. p. 1872, čp.
, čp. 383 na st. p. 1870, čp. 384 na st. p. 1869, čp. 385 na
st. p. 1868/2 v ul. Palackého a čp. 386 na st. p. 1868/1 v ul. Žižkova, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a na pozemcích st. p. 1873, st. p. 1872, st. p. 1871, st. p. 1870, st. p. 1869, st. p.
1868/2 a st. p. 1868/1, v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 20.03.2000 a Dohody o vypořádání velikosti spoluvlastnických podílů a narovnání v domě čp.
380 - 386 ze dne 27.11.2006:
do společného jmění manželů
, trvale bytem
, za
nabízenou cenu 200000,- Kč
- garáž č. 380/2 do vlastnictví MELCO, spol s. r. o., IČ 15037720 se sídlem Křížkovského 211, Trutnov, za
nabízenou cenu 200000,- Kč
do společného jmění manželů
, trvale bytem
,
Trutnov, za nabízenou cenu 200000,- Kč
do společného jmění manželů
, trvale bytem
,
Trutnov, za nabízenou cenu 200000,- Kč
do společného jmění manželů
, trvale bytem
, Trutnov, za nabízenou cenu 200000,- Kč.
Nemovitosti – různé
[ 2009 - 262 ]
Horská čp. 65
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dražební vyhlášku č. 1/2010 - na prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ul. Horská, spolu s pozemkem st.
p. 5/2 a pozemkem p. p. 1976 (parkoviště), včetně příslušenství věcí hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p.
5/2), vše v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v předloženém znění
Pozemky - prodej
[ 2009 - 263 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(56 m²) a p. p. 162/2 (47 m²) v k. ú.
manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 264 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(1796 m²) v k. ú.
manž.
za účelem výstavby rodinného domu za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupní smlouva bude podepsána po
kolaudaci stavby, termín kolaudace stavby do 31.12.2013 s tím, že do doby kolaudace stavby bude uzavřena
nájemní smlouva. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.

4

[ 2009 - 265 ]
k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem
(201 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 1/4 pí
, 1/4 p.
, 1/4
a 1/4
za účelem spoluvlastnictví pozemku pod
bytovým domem čp. 776, kde jsou vlastníky na společných částech domu s podílem jedné čtvrtiny, za kupní
cenu 80,- Kč/m². Kupující uhradí náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.

[ 2009 - 266 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 648 m²) v k. ú.
manželům
za kupní cenu 70,- Kč/m² za účelem rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.

.

[ 2009 - 267 ]
k.ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 50 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2009 - 268 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 30 m²) v k. ú.
manž.
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 130,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 269 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 30 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2009 - 270 ]

k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 75 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m² manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
s prodejem části
(cca 745 m²), část
(cca 60 m²),
(59 m²) a
(205 m²) v
k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši 605,- Kč/m² manž.
za účelem
výstavby rodinného domu. Prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby (termín kolaudace do
31.12.2012). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2009 - 271 ]
st. p. 3533 a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem st. p. 3533 (259 m²), st. p. 3534/1 (259 m²) - pozemky pod domy v majetku žadatelů, p. p. 876/12
(4 m²) a p. p. 876/13 (32 m²) - pozemky pod tělesem okapového chodníčku, vše v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická,
jednotlivým členům Společenství vlastníků jednotek domu čp. 367 - 368 v ul. Kryblická v Trutnově, LV 5748,
za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2009 - 272 ]
p. p. 1331 a další, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části p. p. 1331 (cca 280 m² ± 20 %), st. p. 211 (236 m²), st. p. 210 (1094 m²) a části p. p. 1239
(cca 3300 m² ± 20 %), vše v k. ú. Volanov, spol. MODELA Trutnov, s. r. o., zastoupené p.
za účelem rozšíření své nemovitosti za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 273 ]
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(3000 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem vybudování technické
základny Dopravní zdravotní služby, školícího centra první pomoci, dispečinku a případně heliportu za kupní
cenu ve výši 600,- Kč/m² s tím, že prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby. Termín kolaudace je
30.11.2013. Do této doby bude právní vztah k pozemku řešen nájemní smlouvou. Náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2009 - 274 ]
a další, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(nově vzniklá
o výměře 7 m²) a části
nově vzniklá
o výměře 1 m²) v k.ú. Trutnov za kupní cenu 600,- Kč/m² a části
(nově vzniklá
o
výměře 5 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m² pí
za účelem rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 275 ]
, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(235 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m²
za
účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2009 - 276 ]
st. p. 1046, k. ú. Poříčí u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem příslušných podílů na st. p. 1046 v k. ú. Poříčí u Trutnova vlastníkům jednotek v domě čp. 473 na
st. p. 1046 v k. ú. Poříčí u Trutnova, a to v rozsahu, v jakém tito vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl
na společných částech domu čp. 473 na st. p. 1046 v k. ú. Poříčí u Trutnova za kupní cenu 70,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2009 - 277 ]
p. p. 102 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem následujících parcel - část p. p. 102 (část o výměře cca 19243 m² ± 20 %), část p. p. 179/29 (část
o výměře cca 25306 m² ± 20 %), část p. p. 494/4 (část o výměře cca 810 m² ± 20 %), p. p. 105 (10569 m²),
část p. p. 496/1 (cca 1000 m²) a část p. p. 179/28 (část o výměře cca 16100 m²± 20 %) v k. ú. Dolní Staré
Město společnosti MAPON a. s., za účelem výstavby objektu pro průmysl s nižší ekologickou zátěží včetně
zpevněných ploch a přístupových komunikací a zeleně a za níže stanovených podmínek:
- pozemky budou prodány za nabídnutou kupní cenu ve výši 510,- Kč/m²
- prodej pozemků, případně částí pozemků, bude realizován do 60 dnů po vydání územního rozhodnutí
- pozemky budou pronajaty na dobu určitou dva roky (do doby prodeje) za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok
- žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu bude podána nejpozději do 31.08.2011, 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
- zájemce se seznámil se zněním smlouvy o spolupráci mezi městem Trutnov a společností Arkádia
Pozemky - různé
[ 2009 - 278 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
72 m²) v k. ú.

*

[ 2009 - 279 ]
a násl., k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části
(cca 1399 m²) v majetku města Trutnova za 1. část
a 1. část
(celkem 557 m²), t.j. nově vzniklou
2. část
(cca 48 m²), 2. část
(cca 770 m²) a
část
(cca 24 m²) v majetku
, vše v k. ú. Trutnov. Žadatelka bere na vědomí,
že užívací vztah k pozemku
je řešen nájemní smlouvou uzavřenou se společností FARMERS,spol. s r.
o. Náklady na směnu budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2009 - 280 ]

, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
prodejem příslušného podílu na
v k.ú. Horní Staré Město vlastníkovi bytové jednotky
v domě čp. 548 na st. p. 1262 a st. p. 1263 v k. ú. Horní Staré Město
a to v rozsahu, v
jakém tento vlastník jednotky má spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp.
a čp.
na st.
v k. ú. Horní Staré Město
[ 2009 - 281 ]
p. p. 1892/1 a násl., k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním části p. p. 1892/1 (cca 1300 m²), p. p. 1800/2 (67 m²), p. p. 1800/3 (24 m²) a části p. p. 1799/4
(cca 113 m²) v k. ú. Horní Staré Město Královéhradeckému kraji. Jedná se o komunikace. Náklady spojené s
převodem budou hrazeny obdarovaným, náklady na geometrický plán budou hrazeny každou stranou z jedné
poloviny.
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[ 2009 - 282 ]
st. p. 4366 a další, k. ú. Trutnova
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem příslušných podílů na st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov vlastníkům jednotek v
domě čp. 810, čp. 811 a čp. 812 na st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov a to v rozsahu v jakém
tito vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 810, čp. 811 a čp. 812, na
st. p. 4366, st. p. 4367 a st. p. 4368 v k. ú. Trutnov z důvodu, že jeden byt je stále na LV SBD
[ 2009 - 283 ]
st. p. 1085, st. p. 1086, k. ú. Horní Staré Město
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem příslušných podílů na st. p. 1085 a st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město vlastníkům jednotek v
domě čp. 525 a čp. 526 na st. p. 1085 a st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město a to v rozsahu, v jakém tito
vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 525 a čp. 526 na st. p. 1085 a
st. p. 1086 v k. ú. Horní Staré Město
[ 2009 - 284 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem části
55 m²) v k. ú.
od p.
za nabídnutou kupní cenu 50,Kč/m² za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům po obnově malých vodních nádrží ve
. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2009 - 285 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
s prodejem
v k. ú.

*

p.

za účelem rozšíření svých pozemků.

[ 2009 - 286 ]
p. p. 102 a další, k. ú. Dolní Staré Město
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení ZM 2009-23/1 ze dne 23.02.2009 a 2009-149/3 ze dne 29.06.2009 o prodeji pozemků v k. ú. Dolní
Staré Město v budoucí průmyslové zóně společnosti Brose Trutnov Automotive Systéms CZ, spol. s r. o.
[ 2009 - 287 ]
p. p. 1148 a další, k. ú. Dolní Staré Buky
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou pozemků, t.j. p. p. 1148 (1125 m²), st. p. 117/2 (20 m²), st. p. 118/2 (37 m²), st. p. 121/2 (17 m²), p.
p. 335/17 (29 m²), p. p. 335/18 (27 m²), p. p. 335/19 (193 m²), p. p. 335/20 (309 m²), p. p. 335/21 (343 m²) a p.
p. 1189 (29 m²) k. ú. Dolní Staré Buky, v majetku obce Staré Buky, za p. p. 1186/1 (51577 m²) v k. ú. Horní
Staré Buky v majetku města Trutnova. Směna bude realizována s doplatkem, cena bude určena znaleckým
posudkem a bude rozložena do dvou splátek během roku 2010.
[ 2009 - 288 ]
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
se změnou výměry prodávané části
v usnesení
ze dne
zaměřením stávajícího oplocení.
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*

v k. ú. Trutnov manž.
z 36 m² na cca 14 m², a to
. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem -

[ 2009 - 289 ]
p. p. 231/18, k. ú. Bojiště u Trutnova
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným převodem jedné ideální poloviny p. p. 231/18 v k. ú. Bojiště u Trutnova z České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Trutnov. Jedná se o pozemek pod stavbou
komunikace.
[ 2009 - 290 ]
p. p. 36/4, k. ú. Volanov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s navýšením kupní ceny za p. p. 36/4 (část p. p. 36/1) v k. ú. Volanov dle usnesení ZM 2009-95/2 o poplatky
banky spojené se zrušením zástavy na prodávanou část pozemku ve výši 1000,- Kč.
Bytové záležitosti
[ 2009 - 291 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2010
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na náhradní byty na rok 2010
do 30.06.2010
[ 2009 - 292 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2010
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh pořadníku na sociální byty na rok 2010 do
30.06.2010
[ 2009 - 293 ]
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na byt v
o velikosti 1+3 standardní byt (dříve
I. kat.) podnikateli p.
na dobu určitou 5 let. Podnikatel
bude tento byt
dále poskytovat jako služební byt pouze svému zaměstnanci, správci areálu, na základě smlouvy o podnájmu
bytu na dobu maximálně 1 rok.
[ 2009 - 294 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením bytu v roce 2009 mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů" pro p.
, o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.), kde nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a bude se vždy prodlužovat na další 1 rok, pokud p.
bude
pracovat ve funkci ředitele
[ 2009 - 295 ]
zastupitelstvo města
neschvaluje
*
01.01
přidělení bytu pro pí
pronájmu obecních bytů"
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*
, bytem

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

Finanční záležitosti
[ 2009 - 296 ]
Rozpočet města pro r.2009-rozpočtové opatření č.5
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
"Změny rozpočtu města Trutnova pro rok 2009 - rozpočtové opatření č. 5" dle předloženého návrhu
[ 2009 - 297 ]
Finanční příspěvek
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro TJ Sokol Vrapo Volanov ve výši 39915,- Kč, a to na dokončení
rekonstrukce sociálního zařízení a úpravu parkoviště
[ 2009 - 298 ]
Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru do výše limitu 50 mil. Kč dle předloženého návrhu
Různé
[ 2009 - 299 ]
Názvy existujících ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení názvu ulicím na území města:
v k. ú. Horní Staré Město
- pro ulici, která odbočuje z ulice Vlčická a vede ke hřbitovu, název Kamenická
- pro ulici, která odbočuje z ulice U Hřbitova, název K Domkům
- pro ulici, která odbočuje z ulice V Údolíčku, název Karpatská
v k. ú. Poříčí u Trutnova
- hlavní silnice od mostu přes Úpu až po hranici katastru s k. ú. Bohuslavice nad Úpou, název Kladská
-pro ulici, která spojuje za tiskárnou PRATR Náchodskou a Benešovu ulici, název Tiskárenská
- pro ulici, která spojuje Náchodskou a Benešovu a z níž odbočuje Kožešnická ulice, název Těsná
v k. ú. Volanov
- pro ulici, která odbočuje z ulice Za Křížkem a vede k zemědělskému areálu, název "U Družstva
v k. ú. Trutnov - na rozhraní Trutnov - Dolní Předměstí a Trutnov - Kryblice
- most přes Úpu u zimního stadionu, název Kryblický most
- most přes Úpu u zimních lázní, název Lázeňský most
v k. ú. Trutnov
- most přes Úpu blízko kruhové křižovatky u nákupního střediska Billa k vlakovému nádraží, název Nový
most
[ 2009 - 300 ]
Nové názvy ulic
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení názvu ulicím na území města:
v k. ú. Horní Staré Město
- lokalita vedle ulic Nad Jezem a K Pěti bukům názvy ulic Přímá pro ulici, která odbočuje z ulice K Pěti bukům
severozápadním směrem souběžně s tokem Úpy a Nepřímá, která spojuje tuto novou ulici s ulicí K Pěti
bukům
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- nová ulice, která odbočuje z Mladobucké ulice, s názvem Koncová
v k. ú. Trutnov - Horní Předměstí
- nová ulice, která odbočuje z ulice Do Polí, s názvem Na Pláni
- přidělit domům čp. 197 a 218 místo stávající Strojnické ulice, název náměstí Svobody
[ 2009 - 301 ]
Zadání změny č. 6 územního plánu
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zadání změny č. 6 územního plánu Trutnov v předloženém znění
[ 2009 - 302 ]
Zřizovací listiny PO
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
s účinností od 01.12.2009 zřizovací listiny příspěvkových organizací dle předloženého návrhu:
- Galerie města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov
- Středisko volného času Trutnov, Rudolfa Frimla 816, Trutnov
- Pečovatelská služba Trutnov, Dělnická 161, Trutnov
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, Kryblická 423, Trutnov
[ 2009 - 303 ]
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 roce 2010 na území měst, městysů a obcí Černý Důl, Hostinné, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé
Buky, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice dle předloženého návrhu
[ 2009 - 304 ]
Technické služby Trutnov s. r. o.
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
navýšení kapitálové účasti města Trutnova ve společnosti Technické služby Trutnov s. r. o. o částku 112000,Kč dle znaleckého posudku formou notářského zápisu
[ 2009 - 305 ]
Zadání regulačního plánu MPZ
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zadání regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov v předloženém znění
[ 2009 - 306 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 4/2009 v předloženém znění
schvaluje
*
02.01
*
plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Trutnova na 1. pololetí 2010
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[ 2009 - 307 ]
Účelová neinvestiční dotace - SDB HSM
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova od
Královéhradeckého kraje v celkové výši 35338,- Kč.
Zapsala :Matoušová

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

