Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno 21.12.2009
Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. prosince 2009
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T : 22.02.2010

[ 2009 - 310 ]
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 - 311 ]
Sokolovská ul. garáž bez čp/če
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovitostí - objekt garáže bez čp/če na pozemku st. p. 4874, spolu s pozemkem st. p. 4874,
vše v části obce Dolní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo
Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců nebytových prostor, za nabídkovou cenu 130980,- Kč.
[ 2009 - 312 ]
Náchodská čp. 1
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení ze dne 20.11.2009
ruší
*
02.01
*
usnesení ZM 2009-180/4 ze dne 29.09.2009 v plném znění
schvaluje
*
03.01
*
vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu
*
03.02
*
záměr prodeje domu čp. 1 Náchodská ulice na pozemku st. p. 2/1 spolu s pozemkem st. p. 2/1 v obci
Trutnov, části obce Poříčí, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.1.2009.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si
vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.
[ 2009 - 313 ]
Horská ul. - budova bez čp/če
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
přípravu a zveřejnění záměru výkupu nemovitosti bez čp/č.e. - budovy v ul. Horská na pozemku st. p. 497/4,
spolu s pozemkem st. p. 497/4, vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Střední Předměstí, za
odhadní cenu 1600000,- Kč od TJ Lokomotivy Trutnov o. s., Na Nivách 568, Trutnov, IČ 47462965, do
vlastnictví města Trutnov
Pozemky - prodej
[ 2009 - 314 ]
k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 110 m²) v k. ú. Trutnov manž.
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za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 315 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 820 m²) za účelem výstavby rodinného domu za kupní cenu 200,- Kč/m² a
části
(cca 550 m²) za kupní cenu 100,- Kč/m², vše v k. ú.
, p.
.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Prodej bude
realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby, tj. 31.12.2014. Do doby kolaudace bude vztah k pozemku řešen
nájemní smlouvou, která bude na dobu určitou, za roční nájemné 1,- Kč/m².
Pozemky - různé
[ 2009 - 316 ]
zastupitelstvo města
nesouhlasí
*
01.01
*
s prodejem části
(cca 198 m²) v k. ú.
[ 2009 - 317 ]
p. p. 2656/5, p. p. 2656/383, k. ú. Trutnov
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s výkupem p. p. 2656/5 (1478 m²) a p. p. 2656/383 (1073 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ
s. r. o. za kupní cenu 1,- Kč/m² za účelem vybudování chodníku a zeleně. Náklady spojené s převodem,
mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2009 - 318 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
se směnou části
(25 m²) za část
(25 m²), obě v k. ú.
, s manž.
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům po obnově malých vodních nádrží
ve Stříteži. Náklady na směnu hradí město Trutnov. Daň z převodu nemovitostí hradí každá strana jednou
polovinou.
[ 2009 - 319 ]
p. p. 941/4, k. ú. Babí
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem vlastnických práv k p. p. 941/4 v k. ú. Babí. Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č.
172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Lesů České republiky s. p. Hradec Králové
Bytové záležitosti
[ 2009 - 320 ]
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením bytu v r. 2009 mimo "Zásady č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů" pro
a p.
trv. bytem
, o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.), kde
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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Finanční záležitosti
[ 2009 - 321 ]
Rozpočet města pro r.2009-rozpočtové opatření č. 6
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
změny rozpočtu města Trutnova pro rok 2009 - rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu
[ 2009 - 322 ]
Rozpočtové provizorium města pro rok 2010
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozpočtové provizorium města Trutnova pro rok 2010 dle předloženého návrhu
[ 2009 - 323 ]
Rozpočtový výhled města na r. 2011 - 2012
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
rozpočtový výhled města Trutnova na roky 2011 - 2012 dle předloženého návrhu
[ 2009 - 324 ]
SFRB - změna zajištění úvěrů
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru - registrační číslo 164/396-03 ze dne 10.12.2003 se Státním fondem
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.02
*
dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru - registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.06.2005 se Státním fondem
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.03
*
dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k pohledávce - registrační číslo 191/396-05/2 ze dne 22.06.2005 se Státním
fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
zplonomocňuje
*
02.01
*
starostu města Mgr. Ivana Adamce k podpisu smluvních dokumentů
Různé
[ 2009 - 325 ]
Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
zařazení stavební akce "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" do plánu a rozpočtu města na rok
2010 - 2012 za předpokladu, že realizace bude podpořena poskytnutím dotace z ROP NUTS II SV, oblast
podpory 3.1.
[ 2009 - 326 ]
Královská věnná města známá, ale nepoznaná
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
podíl města Trutnova na předfinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná.." ve výši
340000,- Kč se spolufinancováním ve výši 7.5 % z této částky a čerpáním v letech 2010 - 2012
*
01.02
*
zařazení částky 110000,- Kč na projekt "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." do běžného
rozpočtu roku 2010 a poskytnutí příspěvku 110000,- Kč Svazku obcí Královská věnná města, IČO 72038691
na financování projektu
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*
01.03
*
zařazení částek 115.000,- Kč do rozpočtových výhledů na roky 2011 a 2012.
[ 2009 - 327 ]
Provoz naučné stezky 1866
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozu naučné stezky "Den bitvy u Trutnova – rakouské vítězství
27.6.1866" ze dne 17.3.2004 v předloženém znění
[ 2009 - 328 ]
Plánovací smlouva - Červený kopec
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření plánovací smlouvy pro rodinné domy na Červeném kopci s firmou NEW DILAC CZ, s. r. o., S. K.
Neumanna 440, Trutnov, IČ 27506941, v předloženém znění
[ 2009 - 329 ]
Rekonstrukce ulic Svažitá, Kryblická a U Pramene
zastupitelstvo města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dohody o narovnání dle předloženého návrhu
[ 2009 - 330 ]
Kontrolní výbor ZM
zastupitelstvo města
bere na vědomí
*
01.01
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 5/2009 v předloženém znění
*
01.02
*
zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly č. 6/2009 v předloženém znění
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

5

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

