*MESUX000L20M*
Sp. značka: SVO/1861/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 90. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.7.2018
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, Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a dohodě o
umístění stavby "Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 IV-12-2017596"

3.

Informace stavebního úřadu o havarijním stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve
Svobodě nad Úpou

4.

Elektropřípojka na Muchomůrce - aktuální informace

5.

Rozpočtové opatření č. 4/2018

6.

Návrh Výzvy k podání nabídky na opravu střechy na školních dílnách

7.

Návrh Výzvy k podání nabídky na tisk publikace o historii Svobody

8.

Funkce ředitele školy - informace o končícím jmenování na dobu určitou

9.

Návrh nového Organizačního řádu Městského úřadu Svoboda nad Úpou a města
Svoboda nad Úpou

10.

Prodloužení platnosti nájemního vztahu na části p.p.č. 343 a p.p.č. 366, k.ú. Svoboda
nad Úpou (Farmapark Muchomůrka) a Smlouvy o výpůjčce obecního majetku

11.

Žádost o povolení zřízení sjezdu z p.p.č. 161/3 přes pozemek města p.p.č. 877, vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Jednání o pozemcích č. 746/5 a 873 v k. ú. Svoboda nad Úpou

13.

Nabídky na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5 (u čerpací stanice Benzina)

14.

Oznámení o zjištění ohledně realizace kanalizace kolem čp. 136 k čp. 31 v k.ú.
Maršov II

15.

Žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k domu čp. 186 na Sluneční
stráni

16.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Krakonoš

1

1. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly
přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence
modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1121/90/2018 bylo přijato.
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a dohodě o
umístění stavby "Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 IV-12-2017596"
Radě města byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2017596/SOBS VB/01 Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 (viz příloha
originálu zápisu). Ze smlouvy nevyplývá, zda zařízení elektropřípojky (kabelů) je dimenzováno pro
celou lokalitu a dále se rada shodla na tom, že je třeba nejprve znát kompletní projekt výstavby 2
RD včetně všech sítí a je třeba v rámci předloženého projektu zkoordinovat všechny inženýrské sítě
ve vazbě na místní komunikaci a uložení všech inženýrských sítí. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-2017596/SOBS VB/01 Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 (viz příloha originálu zápisu),
protože ze smlouvy nevyplývá, zda zařízení elektropřípojky (kabelů) je dimenzováno pro celou
lokalitu a dále se rada shodla na tom, že je třeba nejprve znát kompletní projekt výstavby 2 RD
včetně všech sítí a je třeba v rámci předloženého projektu zkoordinovat všechny inženýrské sítě ve
vazbě na místní komunikaci a uložení všech inženýrských sítí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1122/90/2018 bylo přijato.
3. Informace stavebního úřadu o havarijním stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve
Svobodě nad Úpou
Vedoucí stavebního úřadu předložil radě informace o stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve
Svobodě nad Úpou, kdy stavební úřad nařídil v září 2017 vlastníkům domu čp. 513 odstranění stavby
- havarijního stavu zděných kůlen u čp. 513. Vlastník domu čp. 513 však závadný stav neodstranil,
ale podal odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje´(dále jen KÚ KHK") a vydané
nařízení stavebního úřadu tedy napadl odvoláním. KÚ KHK odvolání projednal a vrátil celý spis
zpět stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, zrušil napadené rozhodnutí a vrátil stavebnímu úřadu
k novému projednání, přičemž v rámci svého odůvodnění podrobně popsal důvody, proč tak KÚ
KHK učinil. Podrobné odůvodnění KÚ KHK je v podstatě návodem pro stavební úřad, jak má
správně postupovat v tomto případě, tj. že nejprve musí provést řádnou prohlídku stavby, kvalifikaci
závadného stavu, resp. provést důsledný popis předmětu řízení v rámci ohledání na místě a dát
vlastníkovi domu čp. 513 přiměřenou lhůtu na odstranění závadného stavu, což stavební úřad
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neučinil. Teprve poté, pokud stavebník ve stanovené lhůtě nevykoná, je možné uvažovat ze strany
stavebního úřadu o nařízení odstranění stavby ve smyslu § 129 stavebního zákona. Rada hlasovala
o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve Svobodě nad Úpou (podrobně viz zápis)..
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1123/90/2018 bylo přijato.
4. Elektropřípojka na Muchomůrce - aktuální informace
Radě města byly předloženy informace o stavu vybudování elektropřípojky pro lokalitu
Muchomůrka, kdy bylo zjištěno, že provést odklad pro vybudování elektropřípojky nelze ze strany
ČEZ a buď bude provedeno osazení pilíře pro měření (náklady cca 15 - 20 tis. Kč bez DPH) nebo
bude akce ukončena s tím, že městu budou přeúčtovány veškeré vynaložené náklady ze strany ČEZ
na přivedení elektropřípojky do lokality. Rada se tedy shodla na tom, že elektropřípojka bude
dokončena v plném rozsahu, protože počet akcí na Muchomůrce se zvyšuje a elektřina v rámci těchto
akcí opravdu chybí (kulturní akce, svatby). Bylo tedy hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vybudování plnohodnotné elektropřípojky pro lokalitu Muchomůrka tak, aby bylo možné odebírat
elektřinu pro potřeby akcí města (kulturní akce, svatby).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1124/90/2018 bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 včetně rozpisu s podrobným
komentářem (vše viz přílohy originálu zápisu)). Předmětem rozpočtového opatření jsou rozpočtové
změny, které jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření:
PŘÍJMY
Rozp. skladba
ODPA
POL
1122
1361

6171

č.
1
2

4116

3

2211

4

Text
Daň z příjmů PO za obec
Správní poplatky
Dotace z Mze za dokončení opravy schodiště na
maršovské hřbitově
Vrácené penále na základě žádosti o prominutí

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
Celkem třída 4 : Dotace

Částka
360 000
50 000
212 293
8 500
410 000
8 500
212 293

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2018

3

630 793

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
3639

6121

5

Částka

Text

č.

Školní dílny - zadní část garáže - oprava střechy a
úpravy pro potřeby technické čety (předpokládaná
cena cca 260.000 Kč, původní odhad byl pouze
200.000 Kč)

60 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
6399

5365

6

60 000

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům
- paltba DPPO za obec - vazba na příjmy

360 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

360 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2018

420 000

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 4/2018

630 793
420 000
210 793

FINANCOVÁNÍ
Rozp. skladba
ODPA
POL

8115

7

Částka

Text

č.

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let
- vratka

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 3/2018

-

210 793

-

210 793

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.4/2018 činí objem celkových příjmů 630.793,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 41.420.943 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí 420.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.201.150 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí mínus 210.793,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na 28.780.207,Kč).
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby do nejbližšího jednání zastupitelstva připravila převod objektu
školních dílen čp. 323 ze správy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do správy města s tím, že samotné
školní dílny budou příspěvkové organizaci pronajaty či vypůjčeny.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1125/90/2018 bylo přijato.
6. Návrh Výzvy k podání nabídky na opravu střechy na školních dílnách
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona s názvem "Školní dílny - oprava
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střechy" (viz příloha originálu zápisu). Stavební technik reagoval, že doposud nemá k dispozici
výkaz výměr, protože se mu ho zatím nepodařilo zajistit u nějakého rozpočtáře. Rada tedy hlasovala
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
malého rozsahu vedenou mimo režim zákona s názvem "Školní dílny - oprava
střechy" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje stavebního technika, aby
zajistil na tuto akci výkaz výměr pro účely ocenění a termíny ve Výzvě budou
doplněny s vazbou na dodání výkazu výměr.
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Oldřich Vydra, IČ 65210522, se sídlem Hajnice 229, PSČ 544 66,
- Ekoizol V & V spol. s r.o., IČ 47450321, se sídlem Obránců míru 30, Předměřice
nad Labem, PSČ 503 02,
- Miloš Tomeš, IČ 11604476, se sídlem 5. května 438, Svoboda nad Úpou, PSČ 542
24.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede také otevírání obálek v rámci VZ dle bodu a)
tohoto usnesení, a to pana Jiřího Rajsnera, Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra Schöna.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1126/90/2018 bylo přijato.
7. Návrh Výzvy k podání nabídky na tisk publikace o historii Svobody
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona na služby s názvem "Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu). Rada ve výzvě stanovila pouze jedno kritérium hodnocení, a to cenu a
upravila termín lhůty pro podání nabídek na 10.8.2018 do 10,00 hodin a otevírání obálek s
vyhodnocením neprodleně po skončení lhůty. bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona na služby s názvem "Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- GZH, s.r.o., IČ 251 32 237, se sídlem Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4
- DUKASE s.r.o., IČ 252 93 800, se sídlem Kladská 1178/12a, 500 03 Hradec
Králové
- UNIPRESS spol. s r.o., IČ 472 82 789, se sídlem Svobodova 1431, 511 01 Turnov
- Tiskárny B.N.B. spol. s r.o., IČ 455 35 175, se sídlem Náchodská 672, 549 32 Velké
Poříčí
- PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova 186/60, 602 00 Brno Trnitá.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise pro VZ malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení, a to
Mgr. Romana Reila, Ing. Jaroslava Chmelaře, Mgr. Petra Týfu, Ing. Jiřího Špetlu a
Mgr. Petra Schöna.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1127/90/2018 bylo přijato.
8. Funkce ředitele školy - informace o končícím jmenování na dobu určitou
Ředitel školy požádal radu o projednání jeho jmenování do funkce, které končí dnem 31.7.2018.
Tajemnice radě předložila stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k novele školského
zákona z roku 2015:
"Novela školského zákona ruší pravidlo jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených
státem, krajem, obcí a svazkem obcí na dobu určitou 6 let. Nadále je zachováno pravidlo šestiletých
„funkčních období“ ředitelů veřejných škol a školských zařízení, avšak nově v rámci pracovního
poměru na dobu neurčitou.
I nadále je zřizovatel oprávněn (a na návrh České školní inspekce nebo školské rady také povinen)
před koncem funkčního období ředitele, konkrétně v období od začátku šestého měsíce do konce
čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let funkce, vyhlásit na vedoucí pracovní místo ředitele
konkurs a odvolat jej z funkce, čímž však řediteli nekončí pracovní poměr k právnické osobě
vykonávající činnost školy. Právnická osoba je podle § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, povinna nabídnout bývalému řediteli jiné pracovní zařazení,
které odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nemá-li takovou práci, nebo ji bývalý ředitel
odmítne, je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce (z důvodu fikce nadbytečnosti).
Odstupné bývalému řediteli nenáleží, má však nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku
po dobu výpovědní lhůty.
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, počíná řediteli běžet další šestileté funkční období.
Přechodným ustanovením čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb. jsou do nového režimu pracovního
poměru na dobu neurčitou převedeni rovněž dosavadní ředitelé škol a školských zařízení, kteří již
byli jmenováni do pracovního poměru na dobu určitou. Tento důsledek nastává přímo ze zákona, a
není tak vázán na úkon zřizovatele, kterým by provedl uvedenou změnu trvání pracovního poměru.
Zřizovatel nevydává pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, neboť zákon v těchto případech
nevyžaduje, aby proběhlo nové jmenování. Lze však doporučit, aby zřizovatel vydal řediteli o změně
trvání pracovního poměru potvrzení, obdobně jako tomu bylo v případě automatického prodloužení
„funkčního období“ a pracovního poměru v důsledku nevyhlášení konkursu podle dosavadní právní
úpravy (pozn. taj. - vzor potvrzení je součástí stanoviska)
Změna trvání pracovního poměru na dobu neurčitou nastává ke dni účinnosti předmětných
ustanovení zákona č. 82/2015 Sb., tj. k 1. květnu 2015. Z důvodu jednoznačnosti potvrzení obsahuje
také informaci o tom, k jakému (předchozímu) datu byl ředitel jmenován do své funkce.
V případě ředitelů škol a školských zařízení převedených do režimu pracovního poměru na dobu
neurčitou platí, že jde o ředitele jmenované podle § 166 školského zákona, ve znění předmětné
novely, přičemž doba trvání dosavadního pracovního poměru na dobu určitou se započítává do
období 6 let výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele. To má vliv na dobu šestiletého
funkčního období a také na okamžik, k němuž zřizovatel bude moci vyhlásit konkurs na vedoucí
pracovní místo ředitele. Šestileté funkční období tedy neběží ode dne „překlopení“ ředitelů do
pracovního poměru na dobu neurčitou (1. května 2015), ale ode dne, ke kterému byl ředitel školy či
školského zařízení jmenován do své funkce."
Rada vzala toto stanovisko na vědomí a řediteli ZŠ bude vydáno potvrzení dle vzoru uvedeném ve
výše uvedeném stanovisku. rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci jmenování ředitelů škol a školských
zařízení zřízených státem, krajem, obcí a svazkem obcí na dobu určitou 6 let (viz příloha originálu
zápisu) a s ohledem na končící funkční období ředitele Základní škola a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 (dále jen "Základní škola") ke dni 31.7.2018 bude řediteli
vydáno potvrzení o tom, že je v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od
17.5.2012 ředitelem Základní školy. Od 1. srpna 2018 bude dle přechodného ustanovení čl. II bodu
8 zákona č. 82/2015 Sb. v pracovním poměru na dobu neurčitou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1128/90/2018 bylo přijato.
9. Návrh nového Organizačního řádu Městského úřadu Svoboda nad Úpou a města
Svoboda nad Úpou
Tajemnice MěÚ předložila radě nový návrh Organizačního řádu Městského úřadu Svoboda nad
Úpou a Města Svoboda nad Úpou s účinností od 1.8.2018 včetně všech příloh (viz přílohy originálu
zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Svoboda nad Úpou a Města Svoboda nad Úpou s účinností od
1.8.2018 včetně všech příloh (viz přílohy originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1129/90/2018 bylo přijato.
10. Prodloužení platnosti nájemního vztahu na části p.p.č. 343 a p.p.č. 366, k.ú. Svoboda
nad Úpou (Farmapark Muchomůrka) a Smlouvy o výpůjčce obecního majetku
Mgr. Schön předložil radě podkladový materiál, týkající se prodloužení platnosti nájemního vztahu
na pozemky p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou s vazbou na prodloužení platnosti
Smlouvy o výpůjčce obecního majetku. Bylo diskutováno v rámci tohoto bodu v tom smyslu, že k
prodloužení obou smluv může dojít až poté, co bude ukončeno územní řízení a vydáno pravomocné
rozhodnutí na umístění stavby Farmapark Muchomůrka. Město však musí zveřejnit záměr změny
pronájmu pozemků z hlediska délky nájmu a rovněž záměr změny smluvního vztahu o výpůjčce
obecního majetku z hlediska délky výpůjčky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru změny pronájmu pozemků části p.p.č. 343 a části p.p.č. 366, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou z hlediska délky nájmu a rovněž záměr změny smluvního vztahu o výpůjčce obecního
majetku (herní prvky souboru majetku Krakonošova Muchomůrka) z hlediska délky výpůjčky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1130/90/2018 bylo přijato.
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11. Žádost o povolení zřízení sjezdu z p.p.č. 161/3 přes pozemek města p.p.č. 877, vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka nemovitosti čp. 448 v Nádražní ulici o zřízení sjezdu
na hlavní komunikaci přes pozemek města p.p.č. 877 (chodník). Stavební technik informoval radu
o tom, že sjezd je předběžně zkonzultován se SÚS Královéhradeckého kraje, DI Policie ČR a
silničním správním úřadem v Trutnově a všechny tyto orgány se vyjádřily kladně ke zřízení sjezdu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zřízením sjezdu na hlavní komunikaci přes pozemek města p.p.č. 877 (chodník) pro vlastníka
nemovitosti čp. 448 v Nádražní ulici pouze za předpokladu, že se zřízením sjezdu budou souhlasit
SÚS Královéhradeckého kraje, DI Policie ČR a silniční správní úřad v Trutnově vydá příslušné
kladné rozhodnutí na zřízení sjezdu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1131/90/2018 bylo přijato.
12. Jednání o pozemcích č. 746/5 a 873 v k. ú. Svoboda nad Úpou
Na základě požadavku Ing. Jiránka bylo zařazeno do programu rady jednání o dvou výše uvedených
parcelách města.
1) Parcela p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh pozemku zahrada - je po
mnoho let součástí zahrady domu čp. 415 v Úpské ulici a není uzavřen nájemní vztah s uživatelem
parcely.
2) Parcela p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 540 m2 - tuto parcelu město získalo v
roce 2012 kupní smlouvou od Městyse Mladé Buky (právní účinky vkladu 27.4.2012). Na části
parcely jsou postaveny 2 - 3 garáže u domu čp. 240 na Sluneční stráni, které vůbec nejsou evidovány
v Katastru nemovitostí a je třeba zjistit na stavebním úřadě, zda se nejedná o černou stavbu, případně
si vyžádat příslušné kolaudační rozhodnutí ohledně stáří staveb - ani v tomto případě není uzavřen
nájemní vztah.
Rada se shodla, že je třeba neprodleně vstoupit do jednání s vlastníky sousedních nemovitostí a
postupovat stejně jako v případě pana Hedvičáka.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56
m2, druh pozemku zahrada.
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou pod
2 - 3 garážemi u domu čp. 240 na Sluneční stráni.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/1132/90/2018 bylo přijato.
13. Nabídky na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5 (u čerpací stanice Benzina)
Radě města byly předloženy dvě cenové nabídky na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5 (u čerpací
stanice Benzina), a to od:
- Amstor s.r.o., IČ 287 69 830, se sídlem Vážní 1184, 500 03 Hradec Králové - nabídla cenu 79.992,Kč bez DPH
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- Petr Škoda, IČ 41230418, se sídlem Lesní 651, 500 08 Hradec Králové - nabídl cenu ve výši
83.946,-Kč bez DPH
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5 (u čerpací stanice Benzina), a to
společnosti Amstor s.r.o., IČ 287 69 830, se sídlem Vážní 1184, 500 03 Hradec Králové, která
nabídla cenu 79.992,-Kč bez DPH (96.790,32 Kč včetně DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1133/90/2018 bylo přijato.
14. Oznámení o zjištění ohledně realizace kanalizace kolem čp. 136 k čp. 31 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena písemnost od Ing. Hanuše ohledně realizace kanalizace kolem domu
čp. 136 k domu čp. 31 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu, že
hovořil s TDI investora s panem Haasem, kterým mu sdělil, že sdělené informace zatím nemají
reálný základ a vůbec není jasné, zda bude muset být odstraněna celá asfaltová plocha. Co se týká
případného financování vícenákladů, tak samozřejmě na všechny změny se dělají změnové listy a
budou předmětem financování z poskytnuté dotace a rozhodně je investor (společnost Vodovody a
kanalizace Trutnov a.s.) nebude požadovat po městu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost od Ing. Hanuše ohledně realizace kanalizace kolem domu čp. 136 k domu čp. 31 v
Maršově II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že starosta informoval radu o tom, že hovořil s TDI
investora s panem Haasem, kterým mu sdělil, že sdělené informace zatím nemají reálný základ a
vůbec není jasné, zda bude muset být odstraněna celá asfaltová plocha. Co se týká případného
financování vícenákladů, tak samozřejmě na všechny změny se dělají změnové listy a budou
předmětem financování z poskytnuté dotace a rozhodně je investor (společnost Vodovody a
kanalizace Trutnov a.s.) nebude požadovat po městu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1134/90/2018 bylo přijato.
15. Žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k domu čp. 186 na Sluneční
stráni
Radě města byla předložena žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k objektu čp. 186
na Sluneční stráni od občana, který má v úmyslu koupit tento dům a financovat nákup pomocí
hypotečního úvěru. Banka však po budoucím kupujícím požaduje doložit, že dům má vlastní
přístupovou cestu. Nynější přístupová cesta vede po pozemcích p.p.č. 508/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (vlastníci souhlasí se zřízením věcného břemene) a p.p.č. 510/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(tento vlastník však nesouhlasí se zřízením věcného břemene). Přístupová cesta zde je déle jak 20
let, takže zcela určitě by bylo možné věcné břemeno získat soudní cestou, ale takový soudní spor
trvá 2 - 3 roky, a proto se budoucí kupující obrátil na město s žádostí o souhlas vybudovat si přístup
k domu čp. 186 na vlastní náklady. rada se žádostí zabývala a konstatovala, že je to určitě správné
řešení, ale k vybudování přístupu a příjezdu k domu čp. 186 je potřeba mít zpracovanou projektovou
dokumentaci, tu poté předložit radě ke konečnému schválení. Nicméně v tuto chvíli rada vydá
stanovisko, že nemá námitky k vybudování vlastního přístupu k objektu čp. 186, ale požaduje
předložení projektové dokumentace od autorizovaného projektanta.
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k objektu čp. 186 na Sluneční stráni od občana,
který má v úmyslu koupit tento dům, s tím, že v tuto chvíli rada vydává stanovisko v tom smyslu,
že nemá námitky k vybudování vlastního přístupu k objektu čp. 186, ale požaduje předložení
projektové dokumentace od autorizovaného projektanta.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1135/90/2018 bylo přijato.
16. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Krakonoš
Radě města byla předložena žádost TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. o poskytnutí finančního
příspěvku na částečnou úhradu nákladů a nákup věcných cen v rámci jezdeckých skokových a
drezurních závodů pro děti a mládež ve dnech 18. a 19.8.2018. Zároveň v žádosti je uvedeno, že
letošní rok je pro organizaci významný tím, že uplynulo 50 let od založení TJ Krakonoš a jezdeckého
sportu ve Svobodě nad Úpou. Rada se žádostí zabývala v tom smyslu, že dotační programy byly již
pro letošní rok uzavřeny, a proto předá žádost k projednání zastupitelstvu. bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
k projednání Zastupitelstvu města žádost TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. o poskytnutí
finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů a nákup věcných cen v rámci jezdeckých
skokových a drezurních závodů pro děti a mládež ve dnech 18. a 19.8.2018, ve které je uvedeno, že
letošní rok je pro organizaci významný tím, že uplynulo 50 let od založení TJ Krakonoš a jezdeckého
sportu ve Svobodě nad Úpou, protože dotační programy byly již pro letošní rok uzavřeny.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1136/90/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 25.7.2018 ve 20,20 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 15.8.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 26.7.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 90. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 25.7.2018.

………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 90. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.07.2018
USNESENÍ č. RM/1121/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1122/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2017596/SOBS VB/01 Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 (viz příloha
originálu zápisu), protože ze smlouvy nevyplývá, zda zařízení elektropřípojky (kabelů) je
dimenzováno pro celou lokalitu a dále se rada shodla na tom, že je třeba nejprve znát kompletní
projekt výstavby 2 RD včetně všech sítí a je třeba v rámci předloženého projektu zkoordinovat
všechny inženýrské sítě ve vazbě na místní komunikaci a uložení všech inženýrských sítí.
USNESENÍ č. RM/1123/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve Svobodě nad Úpou (podrobně viz zápis)..
USNESENÍ č. RM/1124/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vybudování plnohodnotné elektropřípojky pro lokalitu Muchomůrka tak, aby bylo možné
odebírat elektřinu pro potřeby akcí města (kulturní akce, svatby).
USNESENÍ č. RM/1125/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.4/2018 činí objem celkových příjmů 630.793,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 41.420.943 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí 420.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.201.150 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí mínus 210.793,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na 28.780.207,Kč).
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pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby do nejbližšího jednání zastupitelstva připravila převod objektu
školních dílen čp. 323 ze správy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do správy města s tím, že samotné
školní dílny budou příspěvkové organizaci pronajaty či vypůjčeny.
USNESENÍ č. RM/1126/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
malého rozsahu vedenou mimo režim zákona s názvem "Školní dílny - oprava
střechy" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje stavebního technika, aby
zajistil na tuto akci výkaz výměr pro účely ocenění a termíny ve Výzvě budou
doplněny s vazbou na dodání výkazu výměr.
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Oldřich Vydra, IČ 65210522, se sídlem Hajnice 229, PSČ 544 66,
- Ekoizol V & V spol. s r.o., IČ 47450321, se sídlem Obránců míru 30, Předměřice
nad Labem, PSČ 503 02,
- Miloš Tomeš, IČ 11604476, se sídlem 5. května 438, Svoboda nad Úpou, PSČ 542
24.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede také otevírání obálek v rámci VZ dle bodu a)
tohoto usnesení, a to pana jiřího Rajsnera, Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra Schöna.
USNESENÍ č. RM/1127/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona na služby s názvem "Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- GZH, s.r.o., IČ 251 32 237, se sídlem Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4
- DUKASE s.r.o., IČ 252 93 800, se sídlem Kladská 1178/12a, 500 03 Hradec
Králové
- UNIPRESS spol. s r.o., IČ 472 82 789, se sídlem Svobodova 1431, 511 01 Turnov
- Tiskárny B.N.B. spol. s r.o., IČ 455 35 175, se sídlem Náchodská 672, 549 32 Velké
Poříčí
- PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova 186/60, 602 00 Brno Trnitá

jmenuje
c)
členy hodnotící komise pro VZ malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení, a to
Mgr. Romana Reila, Ing. Jaroslava Chmelaře, Mgr. Petra Týfu, Ing. Jiřího Špetlu a
Mgr. Petra Schöna.
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USNESENÍ č. RM/1128/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci jmenování ředitelů škol a
školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí a svazkem obcí na dobu určitou 6 let (viz
příloha originálu zápisu) a s ohledem na končící funkční období ředitele Základní škola a
mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 (dále jen "Základní škola")
ke dni 31.7.2018 bude řediteli vydáno potvrzení o tom, že je v souladu s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 17.5.2012 ředitelem Základní školy. Od 1.
srpna 2018 bude dle přechodného ustanovení čl. II bodu 8 zákona č. 82/2015 Sb. v pracovním
poměru na dobu neurčitou.
USNESENÍ č. RM/1129/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Svoboda nad Úpou a Města Svoboda nad Úpou s účinností
od 1.8.2018 včetně všech příloh (viz přílohy originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/1130/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru změny pronájmu pozemků části p.p.č. 343 a části p.p.č. 366, oba v k.ú.
Svoboda nad Úpou z hlediska délky nájmu a rovněž záměr změny smluvního vztahu o výpůjčce
obecního majetku (herní prvky souboru majetku Krakonošova Muchomůrka) z hlediska délky
výpůjčky.
USNESENÍ č. RM/1131/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zřízením sjezdu na hlavní komunikaci přes pozemek města p.p.č. 877 (chodník) pro vlastníka
nemovitosti čp. 448 v Nádražní ulici pouze za předpokladu, že se zřízením sjezdu budou
souhlasit SÚS Královéhradeckého kraje, DI Policie ČR a silniční správní úřad v Trutnově vydá
příslušné kladné rozhodnutí na zřízení sjezdu.
USNESENÍ č. RM/1132/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56
m2, druh pozemku zahrada.
b)
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou pod 2
- 3 garážemi u domu čp. 240 na Sluneční stráni.
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USNESENÍ č. RM/1133/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5 (u čerpací stanice Benzina), a to
společnosti Amstor s.r.o., IČ 287 69 830, se sídlem Vážní 1184, 500 03 Hradec Králové, která
nabídla cenu 79.992,-Kč bez DPH (96.790,32 Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/1134/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost od Ing. Hanuše ohledně realizace kanalizace kolem domu čp. 136 k domu čp. 31 v
Maršově II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že starosta informoval radu o tom, že hovořil s
TDI investora s panem Haasem, kterým mu sdělil, že sdělené informace zatím nemají reálný
základ a vůbec není jasné, zda bude muset být odstraněna celá asfaltová plocha. Co se týká
případného financování vícenákladů, tak samozřejmě na všechny změny se dělají změnové listy
a budou předmětem financování z poskytnuté dotace a rozhodně je investor (společnost
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.) nebude požadovat po městu.
USNESENÍ č. RM/1135/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k objektu čp. 186 na Sluneční stráni od
občana, který má v úmyslu koupit tento dům, s tím, že v tuto chvíli rada vydává stanovisko v
tom smyslu, že nemá námitky k vybudování vlastního přístupu k objektu čp. 186, ale požaduje
předložení projektové dokumentace od autorizovaného projektanta.
USNESENÍ č. RM/1136/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
k projednání Zastupitelstvu města žádost TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. o poskytnutí
finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů a nákup věcných cen v rámci jezdeckých
skokových a drezurních závodů pro děti a mládež ve dnech 18. a 19.8.2018, ve které je uvedeno,
že letošní rok je pro organizaci významný tím, že uplynulo 50 let od založení TJ Krakonoš a
jezdeckého sportu ve Svobodě nad Úpou, protože dotační programy byly již pro letošní rok
uzavřeny.

14

