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Sp. značka: SVO/1117/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 89. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.6.2018
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Omluveni: Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návštěva jednatele společnosti SKI HOTEL, s.r.o.

2.

Návštěva zástupce investora stavby 2 RD na Sluneční stráni

3.

Oprava střechy školních dílen

4.

Výzva ČEZ Distribuce - připojení Muchomůrka

5.

Oznámení ČEZ Distribuce o ukončení realizace stavby p.č. 782/5 - přístřešek VSA Aral

6.

Žádost o vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o souhlas zákonného účastníka územního řízení k PD k územnímu řízení pro
záměr "Farmapark Muchomůrka" a žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 336 a 343
v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Žádost o stanovisko města k ohlášení stavby "Stavební úpravy (nový vikýř) na p.p.č. 141
(čp. 101) v k.ú. Maršov I

9.

Změna Záměru města č. 4/2018 v souvislosti se skutečným zaměřením

10.

Připomínky vlastníků sousedních pozemků k Záměru města č. 14/2018

11.

Cenová nabídka na činnost TDI na stavbě "Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného
osvětlení města Svoboda nad Úpou"

12.

Cenová nabídka na zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu "Hasičská
zbrojnice Svoboda nad Úpou" po dobu 5 let
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1. Návštěva jednatele společnosti SKI HOTEL, s.r.o.
Hostem jednání byl jednatel společnosti SKI HOTEL, s.r.o. za účelem dalšího jednání ohledně
parkování hostů a personálu tohoto dosud nezkolaudovaného objektu čp. 425 v ulici 5. května, kdy
společnost provozuje v objektu hostinskou a ubytovací činnost bez zajištění dostatečného parkování pro
své hosty.
Starosta uvedl tento bod jednání s tím, že na stavebním úřadu proběhlo dne 20.6.2018 ústní jednání v
rámci zahájeného řízení o přestupku proti stavebnímu zákonu, kterého se za město zúčastnil a kdy se
účastníci řízení dohodli, že nejlepší bude ze strany jednatele společnosti SKI HOTEL, s.r.o. (dále jen
„společnost“) opět návštěva přímo na jednání rady. Poté starosta předal slovo jednateli společnosti.
Jednatel společnosti krátce shrnul historii, okomentoval současnou zimu, kdy ve dvoře objektu v zimě
parkovalo až 10 aut a z jeho pohledu v ulici 5. května žádný problém nebyl. Dále měl pronajatá
parkovací místa u bývalé truhlárny v Kostelní ulici, ale ta již v současné době nejsou k dispozici. Snažil
se tedy najít další řešení pro parkování a dohodl se s vlastníkem pozemku v Lipové aleji a dále má
dohodnutá parkovací místa za domem čp. 475 (bývalá spořitelna), kde má pronajatý byt. Dále
deklaroval, že je připraven se podílet finančně na vybudování vhodné parkovací plochy a rád by vše
vyřešil dlouhodobě a nejlépe ve spolupráci s městem, protože si je vědom toho, že smlouvy se
soukromými subjekty nemusí mít dlouhodobý charakter.
Starosta reagoval, že v rámci nového územního plánu je počítáno s vybudováním nové parkovací plochy
na zelené ploše před restaurací Helena, která je vedena v současném územním plánu jako ochranná
zeleň. Dodal, že nový územní plán (dále jen "ÚP") je ve stavu, kdy bylo na posledním jednání
zastupitelstva schváleno teprve zadání nového ÚP a dokončení nového ÚP je odhadováno nejdříve na
příští rok.
Ing. Jiránek reagoval, že se domnívá, že tato plocha není ochranná zeleň. Mgr. Hynek odpověděl, že dle
současného ÚP je to ochranná zeleň, ale v Katastru nemovitostí (dále jen "KN") je pozemek veden jako
ostatní plocha a při přípravě tohoto pozemku pro parkování si rada řekla, že pokud v rámci změny ÚP
dojde ke změně využití právě na parkovací plochu, tak nebude nutné dělat vynětí ze zemědělského
půdního fondu, a tudíž ušetřit nemalé peníze městu, protože pozemek už je veden v KN jako ostatní
plocha, poněvadž tam vedla stará komunikace.
Dále bylo diskutováno o parkovací ploše v Lipové ulici, kde starosta řekl, že dle současného ÚP se jedná
o území obytná smíšená a v KN je to ostatní plocha a není přesvědčen o tom, že tato plocha by mohla
sloužit pro parkování cizích subjektů komerčního charakteru. Ing. Jiránek doplnil, že v minulosti byl
tento pozemek prodán městem pro výstavbu rodinného domu, který zde však nikdy postaven nebyl a
rovněž konstatoval, že tento pozemek dle ÚP není možné využívat pro parkování v rámci podnikatelské
činnosti.
Mgr. Hynek dále pokračoval v tom smyslu, že si váží toho, že se společnost snaží situaci řešit a město
se určitě bude snažit danou situaci řešit také, nicméně konstatoval, že kdyby nyní společnost našla
parkovací plochu od soukromníka, tak jde o to, že se dá obejít město i stavební úřad tím, že si společnost
pronajme pozemek na dobu určitou i neurčitou (3M výpovědní doba v podstatě ukončí rychle nájemní
smlouvu i na dobu neurčitou), na základě toho dojde ke kolaudací objektu, a když poté dojde k ukončení
nájemní smlouvy, tak auta skončí na ulici a problém s parkováním je opět na začátku, ale bez možnosti
města se nějak bránit. Proto rada jednoznačně stanovila, že je třeba chránit zájmy občanů, kteří bydlí v
centru města v tom smyslu, že když má objekt v tuto chvíli 9 parkovacích míst, ale kapacita hotelu jich
potřebuje 20 plus další parkovací místa pro personál a restauraci, tak musí doložit společnost zajištění
chybějících parkovacích míst, jinak nevydá jako účastník řízení kladné stanovisko ke kolaudaci.
Závěrem Mgr. Hynek shrnul výše uvedené tak, že pokud by nyní jednatel společnosti přinesl smlouvu
takového charakteru, tak město bude požadovat podmínit vydání kolaudačního souhlasu tím, že by došlo
ke kolaudaci vydalo kladné stanovisko, ale s rozvazovací podmínkou, že ve chvíli kdy o parkovací místa
společnost přijde s ohledem na ukončení smlouvy, tak může užívat jen takovou část domu, pro kterou
parkovací místa bude mít. Jednatel společnosti s tím takto jednoznačně souhlasil.
Dále Mgr. Hynek dodal, že je třeba brát v úvahu pohodu rodinného bydlení lidí, kteří tam žijí a nemohou
každý den trpět točící se auta v okolí hotelu. Dále doplnil, že s parkovacími místy obecně je ve městě
problém, a proto se vedení města již nyní v rámci nového UP zabývá rozšířením parkovacích ploch v
centru města (plocha před restaurací Helena), ale do té doby je třeba sehnat takovou plochu, která nebude
obtěžovat život v centru města v ulici 5. května a jejím nejbližším okolí. Navrhl jednateli, že řešení vidí
v areálu KRPA, kde je možné si pronajmout parkovací plochu a je třeba klienty vozit mezi parkováním
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a hotelem. Bylo dále diskutováno o možném organizačním zajištění takového převozu osob mezi
hotelem a parkovací plochou v areálu KRPA, který by byl sjednán např. na dobu tří let a v rámci této
doby by město mohlo vyprojektovat a vybudovat výše uvedenou parkovací plochu. Jednatel společnosti
doplnil, že zkušenost z této zimy je taková, že většina hostů zaparkovala auto za hotelem a stejně se
pohybovali po horách skibusem a s autem vůbec nevyjížděli. Dále doplnil, že by se rád zapojil i finančně
do vybudování nových parkovacích ploch a dotázal se na časové informace okolo nového parkování.
Mgr. Hynek reagoval, že do poloviny příštího roku by mohl být hotov nový ÚP, poté by se mohlo
projektovat a teoreticky na jaře 2020 by se mohlo stavět, pokud vše půjde optimálně tak, jak by mělo, a
proto rada konstatovala, že nájem by bylo vhodné uzavřít na 2 - 3 roky např. ve výše doporučovaném
areálu KRPA.
Dále bylo krátce diskutováno o historii objektu čp. 425, kdy bylo vydáno stavební povolení, proč nebylo
město účastníkem řízení atd. a proč se vlastně přihlásilo současné vedení města jako účastník řízení.
Tento krok rada považovala za nutný právě s ohledem na to, že bylo nutné chránit pohodu bydlení
občanů žijících na ulici 5. května a fungování školských zařízení v této lokalitě. Na to jednatel
společnosti reagoval, že to chápe a snaží se to řešit také.
Dále Mgr. Hynek ještě navrhl, že na pozemku naproti Dehtochemě za budovou u vlakového nádraží je
plocha, která by byla vhodná pro parkování a přímo na jednání rady bylo zjištěno, že vlastníkem parcely
je město (p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou) a teoreticky by se tam mohlo vejít 8 až 10 aut. Je však
třeba se na danou plochu podívat s nějakým dopravním inženýrem a bylo by možné tuto plochu upravit
(kdysi sloužila pro parkování autobusů) a dohodnout se s městem poměrně rychle, a hlavně garance ze
strany města je jistější než ze strany soukromých subjektů. Jednatel společnosti přislíbil, že se i na tuto
plochu půjde podívat s nějakým dopravním inženýrem. Tímto tedy bylo ukončeno projednávání tohoto
bodu usnesením:

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
s jednatelem společnosti SKI HOTEL, s.r.o. záležitosti ohledně možného rozšíření parkování pro
nezkolaudovaný objekt čp. 425 v ulici 5. května, kdy společnost provozuje v objektu hostinskou a
ubytovací činnost bez zajištění dostatečného parkování pro své hosty (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1109/89/2018 bylo přijato.
2. Návštěva zástupce investora stavby 2 RD na Sluneční stráni
Dále byl hostem jednání zástupce investora zamýšlené stavby "Novostavba 2 rodinných v k.ú.
Svoboda n/Ú, p.p.č. 5434/1 a p.p.č. 534/3" společně s jednatelem investora, kterým je společnost
SKI HOTEL, s.r.o. Starosta předal slovo zástupci investora, který seznámil radu s tím, že
elektropřípojku vybudoval ČEZ. Co se týká splaškové kanalizace, předložil radě pracovní návrh v
délce cca 300 metrů a představil její technické provedení tak, aby se po ní dalo jezdit. Dále
konstatoval, že návrh nové splaškové kanalizace zapracoval do zástavbové situace tak, aby
vyhovovala a sloužila pro všechny budoucí objekty v dané lokalitě. Dále uvedl, že by bylo vhodné
zde vybudovat novou cestu formou polokruhové komunikace tak, aby zde bylo možné otáčení, a to
nejen vozidel v rámci požárně bezpečnostního řešení.
Do toho vstoupil Mgr. Hynek, že na posledním jednání bylo diskutováno v tom smyslu, že
inženýrské sítě budou uloženy do pozemku města podél komunikace v pruhu o šířce cca 2 metry,
který by sloužil pro uložení sítí. V návrhu je však opět počítáno s uložením sítí do komunikace. Na
to zástupce investora reagoval, že se jedná zatím jen o pracovní návrh a že s uložením sítí podél
komunikace se počítá, přestože tam jsou poměrně velké stromy. Na to Mgr. Hynek reagoval, že
stromy jsou ten nejmenší problém v dané lokalitě (jedná se o kácení mimo les). Z pohledu města je
však nejdůležitější nadimenzování všech inženýrských sítí tak, aby sloužily pro všech cca 8 domů
a je třeba také projekčně řešit veřejný řad splaškové kanalizace ve shodě s VAKEM, aby jej v
budoucnosti bez problému převzal.
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Dále byl řešen nový návrh komunikace včetně odboček k jednotlivým budoucím objektům. Co se
týká topení, tak zástupce investora konstatoval, že jediným řešením je tepelné čerpadlo.
Dále co se týká pitné vody, zástupce investora. odpověděl, že jsou v jednání se studnaři a jediným
řešením je vybudování studny. Na to rada reagovala, že důležité bude zjistit mocnost zdroje a také
majetkoprávní vztahy a dále upozornili investora na to, že budoucími účastníky řízení budou určitě
i vlastníci spodních domů, protože ti mají stejný zdroj pitné vody a logicky se budou obávat o to,
aby o zdroj pitné vody nepřišli. Zástupce investora konstatoval, že je třeba počkat na vyjádření
studnařů.
Dále bylo diskutováno o pasportu komunikace stávající stavu, kdy bylo zástupci investora.
vysvětleno, že pasport komunikace by měl být vyhotoven bezprostředně před zahájením stavby,
nikoliv dle současného stavu v této době. Ing. Jiránek reagoval, že stejně pokud chce investor
vybudovat 2 rodinné, je pasport k ničemu, protože pokud na stávající komunikaci najede první
nákladní auto, tak je po cestě a v dané lokalitě bude nutno vybudovat širší silnici s otáčením pro
obslužnost budoucích domů. Mgr. Hynek sdělil tedy následující postup, že je třeba doprojektovat
celou akci výstavby 2 RD, dále na základě klasického projektantského rozpočtu v rámci projektové
dokumentace pro stavební povolení se vypočte náhrada za užívání komunikace, která se musí
zaplatit, a dále postupovat stejně jako v případě stavby v Maršově II, kde byla se stavebníkem
uzavřena Dohoda o příspěvku na opravu komunikací.
Zástupce investora potvrdil, že v případě výstavby opravdu stávající komunikace bude zničena a
investor deklaroval, že si je toho vědom a že bude muset vybudovat komunikaci zcela novou na své
náklady. Mgr. Hynek doplnil, že si je třeba uvědomit, že všechny tyto podmínky znamenají pro
investora obrovské náklady navíc, přesto investor potvrdil, že si toho je vědom.
Další diskusním tématem bylo vyhrnování sněhu v dané lokalitě s tím, že bylo konstatováno, že v
současné době do dané lokality pracovníci technické čety couvají. Investor deklaroval, že k novým
domům by si vyhrnoval sám a zástupce investora doplnil, že pokud by na konci komunikace byla
vytvořena otočka v rámci požárně bezpečnostního řešení, bylo by i vyhrnování sněhu pro
technickou četu snadnější.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
s investorem a s jeho zástupcem zamýšlené stavby "Novostavba 2 rodinných domů v k.ú. Svoboda
n/Ú, p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3", kterým je společnost SKI HOTEL, s.r.o., jeho záměr na Sluneční
stráni s tím, že byly upřesněny záležitosti kolem splaškové kanalizce, pitné vody, místní
komunikace a vyhrnování sněhu (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1110/89/2018 bylo přijato.
3. Oprava střechy školních dílen
Stavební technik města předložil radě dvě předběžné cenové nabídky na opravu střechy školních
dílen. Obě cenové nabídky převyšují rozpočtovaných 200.000,-Kč. V rámci krátké diskuse byl
projednán rozsah opravy a technické řešení. Následně byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
rozsah opravy a technické řešení opravy střechy školních dílen s tím, že do příštího
jednání rady bude připraveno rozpočtové opatření a návrh Výzvy k podání nabídky
pro účely poptávkového řízení.
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vypovídá
b)
nájemní smlouvu na garáž v objektu školních dílen s tím, že pověřuje Mgr. Schöna,
aby se pokusil se stávajícím nájemcem vyjednat dohodu o skončení nájmu k
31.8.2018.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1111/89/2018 bylo přijato.
4. Výzva ČEZ Distribuce - připojení Muchomůrka
Radě města byla předložena Výzva ke splnění povinnosti dle smlouvy uzavřené na základě žádosti
o připojení č. 4121237364 ze dne 10.2.2017, která se týká vybudování elektropřípojky pro lokalitu
na Muchomůrce. O toto připojení město požádalo v souvislosti s podáním žádosti na projekt
"Krakonošova jezírka", který však v rámci dotačního řízení neuspěl. Rada proto rozhodla
následujícím usnesením takto:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
pana Rajsnera, aby za město požádal o odklad splnění povinnosti dle smlouvy uzavřené na základě
žádosti o připojení č. 4121237364 ze dne 10.2.2017, která se týká vybudování elektropřípojky pro
lokalitu na Muchomůrce. O toto připojení město požádalo v souvislosti s podáním žádosti na projekt
"Krakonošova jezírka", který však v rámci dotačního řízení neuspěl.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1112/89/2018 bylo přijato.
5. Oznámení ČEZ Distribuce o ukončení realizace stavby p.č. 782/5 - přístřešek VSA Aral
Radě města bylo předloženo oznámení o ukončení realizace stavby dle žádosti č. 4121291991 Svoboda n/Ú. knn pro p.č. 782/5 Město, která se týkala vybudování elektropřípojky pro stavbu
přístřešku u čerpací stanice Benziny, který bude sloužit technické četě. Stavba byla ze strany ČEZ
Distribuce dokončena a je možno připojit zařízení k distribuční soustavě. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
připojení přístřešku u čerpací stanice Benzina k distribuční soustavě na základě oznámení
společnosti ČEZ Distribuce o ukončení realizace stavby.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1113/89/2018 bylo přijato.
6. Žádost o vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 66 v k.ú. Maršov II o vybudování kanalizační
přípojky pro dům čp. 66 v k.ú. Maršov II. V rámci podkladových materiálů byla radě předložena
také Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
z 22.11.2016 a dále Kupní smlouva k parcele p.p.č. 425/1, ve které je kupující informován o výše
uvedené uzavřené Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. Rada již v roce 2016 vydala vlastníkovi domu čp. 66 kladné stanovisko k projektové
dokumentaci na vybudování kanalizační přípojky v trase dle této PD a uzavřela s ním výše uvedenou
smlouvu. Dále rada konstatovala, že kanalizační přípojky si každý vlastník domu musí vybudovat
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na své náklady sám a trasa kanalizační přípojky již byla radou schválena a rada na této trase trvá.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 66 v k.ú. Maršov II o vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v
k.ú. Maršov II, protože rada již v roce 2016 vydala vlastníkovi domu čp. 66 kladné stanovisko k
projektové dokumentaci na vybudování kanalizační přípojky v trase dle této PD a uzavřela s ním
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě z
22.11.2016. Dále rada konstatovala, že kanalizační přípojky si každý vlastník domu buduje a musí
vybudovat na své náklady sám a trasa kanalizační přípojky již byla radou schválena a rada na této
trase trvá.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1114/89/2018 bylo přijato.
7. Žádost o souhlas zákonného účastníka územního řízení k PD k územnímu řízení pro
záměr "Farmapark Muchomůrka" a žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 366 a 343
v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost provozovatele Farmaparku Muchomůrka o souhlas zákonného
účastníka územního řízení k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark Muchomůrka" a žádost
o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 366 a 343 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Dále byl radě předložen
návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.5.2014 (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlasné stanovisko k žádosti provozovatele Farmaparku Muchomůrka o souhlas
zákonného účastníka územního řízení k předložené PD k územnímu řízení pro záměr
"Farmapark Muchomůrka" (viz příloha zápisu).
b)
souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366 a 343 v k.ú. Svoboda nad
Úpou k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark Muchomůrka".
schvaluje
c)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.5.2014 (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1115/89/2018 bylo přijato.
8. Žádost o stanovisko města k ohlášení stavby "Stavební úpravy (nový vikýř) na p.p.č.
141 (čp. 101) v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 101 o stanovisko města k ohlášení stavby
"Stavební úpravy (nový vikýř) na p.p.č. 141 (čp. 101) v k.ú. Maršov I včetně projektové
dokumentace. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 101 o vyjádření města k ohlášení stavby "Stavební
úpravy (nový vikýř) na p.p.č. 141 (čp. 101) v k.ú. Maršov I dle předložené projektové dokumentace
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1116/89/2018 bylo přijato.
9. Změna Záměru města č. 4/2018 v souvislosti se skutečným zaměřením
Radě města byl předložen návrh geodetického zaměření oddělení části parcely p.p.č. 238 v k.ú.
Maršov I dle skutečného zaměření oplocení. Tajemnice sdělila, že tento návrh předložil geodet.
Rada s návrhem nesouhlasí a požaduje oddělit pouze spodní část parcely, protože část podél
komunikace si chce město ponechat jako rezervu pro případné rozšíření komunikace v budoucnu v
případě výstavby rodinných domů. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s návrhem geodeta na geodetické oddělení části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I dle skutečného
zaměření oplocení (viz příloha originálu zápisu) a požaduje oddělit pouze spodní část parcely,
protože část podél komunikace si chce město ponechat jako rezervu pro případné rozšíření
komunikace v budoucnu v případě výstavby rodinných domů.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1117/89/2018 bylo přijato.
10. Připomínky vlastníků sousedních pozemků k Záměru města č. 14/2018
Radě města byla předložena písemnost s připomínkami vlastníků sousedních pozemků k Záměru
města č. 14/2018 (viz příloha originálu zápisu). K daným připomínkám se vyjádřil Mgr. Hynek,
který konstatoval, že z právního hlediska jsou připomínky zcela nerelevantní, protože přístup na
sousední pozemky je zajištěn z přilehlé komunikace a jiný přístup nemusí město zajišťovat. Dále
upozornil na fakt, že město je z hlediska práva vlastníkem parcely jako každý jiný a má tudíž právo
nakládat se svým majetkem jako ostatní jiní vlastníci, což znamená, že pokud chce pozemek prodat,
tam mu v tomto právu nemůže nikdo jiný bránit. Tajemnice doplnila, že při podání této písemné
připomínky se na radnici dostavil zeť jednoho z vlastníků a celou situaci vysvětlil, přičemž
tajemnice i starosta v rámci tohoto jednání mu vysvětlili, že připomínka přístupu je nesmysl a spíše
se ho snažili přimět k tomu, aby s vlastníky prodiskutoval možnost rozdělení parcely na tři části v
tom smyslu, že každý vlastník sousedního pozemku by k tomu svému pozemku získal cca jednu
třetinu onoho pozemku p.p.č. 15/7 a náklady na geodetické oddělení, znalecký posudek a správní
poplatky by se pak dělily třemi, což by bylo pro všechny výhodné. Další možností je se ucházet o
celý pozemek v rámci záměru sám, protože zveřejnění záměru neznamená, že se pozemek prodá
pouze žadateli, ale může se o něj ucházet kdokoliv. V případě více zájemců se ale většinou používá
nabídková cena, takže variant je několik. Samozřejmě další variantou je to, že o pozemek nakonec
neprojeví zájem nikdo a právní stav zůstane tak jak je, pouze ti, kteří na pozemku města mají nějaké
zařízení nebo jej využívají jako zahradu budou muset zařízení odstranit, posunout ploty, případně
si pozemek alespoň pronajmout. Rada se shodla na tom, že v tomto smyslu bude autorům písemnosti
odpovězeno. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost s připomínkami vlastníků sousedních pozemků k Záměru města č. 14/2018 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že jim bude zaslána odpověď dle zápisu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1118/89/2018 bylo přijato.
11. Cenová nabídka na činnost TDI na stavbě "Rekonstrukce chodníků a oprava
veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena jediná nabídka od DiK Janák s.r.o., IČ 62063600 v rámci poptávkového
řízení na TDI pro stavbu "Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad
Úpou" ve výši 110.000 Kč bez DPH, kdy TDI musí mít autorizaci v oboru dopravních staveb.
Výkon činnosti TDI je z hlediska dotace způsobilým výdajem. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od DiK Janák s.r.o., IČ 62063600 na výkon činnosti TDI pro stavbu "Rekonstrukce
chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou" ve výši 110.000 Kč bez DPH
(133.100 Kč včetně DPH), kdy TDI musí mít autorizaci v oboru dopravních staveb. Výkon činnosti
TDI je způsobilým výdajem v rámci získané dotace na opravu chodníků.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1119/89/2018 bylo přijato.
12. Cenová nabídka na zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu "Hasičská
zbrojnice Svoboda nad Úpou" po dobu 5 let
Radě města byla předložena cenová nabídka od společnosti DRAG s.r.o. ve výši 10.000 Kč za jednu
zprávu na zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu "Hasičská zbrojnice Svoboda nad
Úpou" po dobu 5 let, kdy první zpráva se bude zpracovávat k datu 8.7.2019. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DRAG s.r.o. ve výši 10.000 Kč bez DPH za jednu zprávu na
zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu "Hasičská zbrojnice Svoboda nad Úpou" po
dobu 5 let, kdy první zpráva se bude zpracovávat k datu 8.7.2019.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1120/89/2018 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 27.6.2018 ve 19,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 25.7.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 28.6.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 89. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 27.6.2018.
………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 89. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.06.2018
USNESENÍ č. RM/1109/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
s jednatelem společnosti SKI HOTEL, s.r.o. záležitosti ohledně možného rozšíření parkování
pro nezkolaudovaný objekt čp. 425 v ulici 5. května, kdy společnost provozuje v objektu
hostinskou a ubytovací činnost bez zajištění dostatečného parkování pro své hosty (podrobně
viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1110/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
s investorem a s jeho zástupcem zamýšlené stavby "Novostavba 2 rodinných domů v k.ú.
Svoboda n/Ú, p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3", kterým je společnost SKI HOTEL, s.r.o., jeho záměr
na Sluneční stráni s tím, že byly upřesněny záležitosti kolem splaškové kanalizace, pitné vody,
místní komunikace a vyhrnování sněhu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1111/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
rozsah opravy a technické řešení opravy střechy školních dílen s tím, že do příštího
jednání rady bude připraveno rozpočtové opatření a návrh Výzvy k podání nabídky
pro účely poptávkového řízení.
vypovídá
b)
nájemní smlouvu na garáž v objektu školních dílen s tím, že pověřuje Mgr. Schöna,
aby se pokusil se stávajícím nájemcem vyjednat dohodu o skončení nájmu k
31.8.2018.
USNESENÍ č. RM/1112/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
pana Rajsnera, aby za město požádal o odklad splnění povinnosti dle smlouvy uzavřené na
základě žádosti o připojení č. 4121237364 ze dne 10.2.2017, která se týká vybudování
elektropřípojky pro lokalitu na Muchomůrce. O toto připojení město požádalo v souvislosti s
podáním žádosti na projekt "Krakonošova jezírka", který však v rámci dotačního řízení neuspěl.
USNESENÍ č. RM/1113/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
připojení přístřešku u čerpací stanice Benzina k distribuční soustavě na základě oznámení
společnosti ČEZ Distribuce o ukončení realizace stavby.
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USNESENÍ č. RM/1114/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 66 v k.ú. Maršov II o vybudování kanalizační přípojky pro dům čp.
66 v k.ú. Maršov II, protože rada již v roce 2016 vydala vlastníkovi domu čp. 66 kladné
stanovisko k projektové dokumentaci na vybudování kanalizační přípojky v trase dle této PD a
uzavřela s ním Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě z 22.11.2016. Dále rada konstatovala, že kanalizační přípojky si každý vlastník
domu buduje a musí vybudovat na své náklady sám a trasa kanalizační přípojky již byla radou
schválena a rada na této trase trvá.
USNESENÍ č. RM/1115/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlasné stanovisko k žádosti provozovatele Farmaparku Muchomůrka o souhlas
zákonného účastníka územního řízení k předložené PD k územnímu řízení pro záměr
"Farmapark Muchomůrka" (viz příloha zápisu).
b)
souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366 a 343 v k.ú. Svoboda nad
Úpou k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark Muchomůrka".
schvaluje
c)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.5.2014 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1116/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 101 o vyjádření města k ohlášení stavby
"Stavební úpravy (nový vikýř) na p.p.č. 141 (čp. 101) v k.ú. Maršov I dle předložené projektové
dokumentace (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1117/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s návrhem geodeta na geodetické oddělení části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I dle
skutečného zaměření oplocení (viz příloha originálu zápisu) a požaduje oddělit pouze spodní
část parcely, protože část podél komunikace si chce město ponechat jako rezervu pro případné
rozšíření komunikace v budoucnu v případě výstavby rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/1118/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost s připomínkami vlastníků sousedních pozemků k Záměru města č. 14/2018 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že jim bude zaslána odpověď dle zápisu.
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USNESENÍ č. RM/1119/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od DiK Janák s.r.o., IČ 62063600 na výkon činnosti TDI pro stavbu "Rekonstrukce
chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou" ve výši 110.000 Kč bez DPH
(133.100 Kč včetně DPH), kdy TDI musí mít autorizaci v oboru dopravních staveb. Výkon
činnosti TDI je způsobilým výdajem v rámci získané dotace na opravu chodníků.
USNESENÍ č. RM/1120/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DRAG s.r.o. ve výši 10.000 Kč bez DPH za jednu zprávu na
zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu "Hasičská zbrojnice Svoboda nad Úpou" po
dobu 5 let, kdy první zpráva se bude zpracovávat k datu 8.7.2019.
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