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Sp. značka: SVO/2108/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 91. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.8.2018
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, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Jaroslav Chmelař

Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o stanovisko k záměru stavby „Administrativní sídlo stavební firmy Svoboda
n/Ú, Kostelní 165, st.p.č. 197/1“

2.

Návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Oplocení pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou"

3.

Návrh na úpravu Smlouvy o dílo č. 1/2018 se zhotovitelem ELEKTROMONTÁŽE
Štěpánský & Fišer na správu veřejného osvětlení ve vazbě na opravu veřejného osvětlení

4.

Žádost o stanovisko města k projektu parkovacího stání u Rýchorky

5.

Dohoda o společné výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba kanalizace v
obci Svoboda nad Úpou, okres Trutnov"

6.

Výběr dodavatele v rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad
Úpou“, určení prodejní ceny knihy

7.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Návrh na jednorázové splacení úvěru na výstavbu sportovní haly formou refinancování
z nově přijatého úvěru

9.

Zjištěné informace k záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci Rudolfových
slavností 2018

11.

Přidělení bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou

12.

Udělení souhlasu k žádosti o zavedení pečovatelské služby

13.

Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.6.2018 + čerpání
rozpočtu k 30.6.2018

14.

Finanční kontrola příspěvkových organizací města
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15.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

16.

Zveřejňování volebních prezentací ve svobodských novinách Svoboda forum

17.

Návrh programu 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
12.9.2018

18.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na užívání části pozemkové p.č. 500/2 o výměře
151 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za dne 10.10.2014

19.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
zařízení kanalizace

1. Žádost o stanovisko k záměru stavby „Administrativní sídlo stavební firmy Svoboda
n/Ú, Kostelní 165, st.p.č. 197/1“
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli jednatel společnosti ANTON A SYN s.r.o., IČ 048 81 681 a
projektant, který se podílel na projektu záměru akce s názvem "Administrativní sídlo stavební firmy
Město Svoboda n/Ú., Kostelní 165, st.p.č. 197/1 k.ú. Svoboda n/Ú., Královéhradecký kraj" (dále jen
"Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN").
Radě města byla předložena žádost jednatele společnosti o stanovisko k záměru stavby Administrativní
sídlo stavební firmy ANTON A SYN včetně výtahu z připravované projektové dokumentace pro
stavební řízení a fotodokumentace stávajícího stavu objektu.
Jednatel firmy jednoznačně deklaroval, že jeho záměrem je zrekonstruovat objekt bývalé truhlárny u
městského stadionu na Administrativní sídlo stavební firmy ANTON a SYN, protože v současné domě
jeho firma nemá žádné zázemí. Deklaroval, že rozhodně nebude v uvažovaném objektu žádná výroba,
pouze v přízemí jeden byt a skladovací prostory a v podkroví je naprojektováno 8 kanceláří, 2 kuchyňky
a hygienické a technické místnosti. Rada se záměrem zabývala a Ing. Jiránek zpochybnil záměr v tom
smyslu, že z předložené projektové dokumentace se dle jeho názoru jedná o apartmánové bydlení, resp.
pension, který je pouze nazván jako Administrativní sídlo stavební firmy ANTON a SYN, a to proto,
aby účel využití splnil podmínky územního plánu. Dispoziční řešení je podle něj zcela neefektivní a
plně odpovídá právě apartmánovému bydlení.
Jednatel společnosti znovu zopakoval, že se bude jednat o Stavební sídlo stavební firmy ANTON a
SYN.
Starosta města reagoval, že na společné schůzce s obyvateli Domu s pečovatelskou službou zaznělo
mnoho stížností na provoz v objektu bývalé truhlárny, zejména na hluk, množství aut apod. V tomto
smyslu apeloval na jednatele společnosti, aby vzal tento fakt na vědomí a provoz objektu přizpůsobil
tak, aby byl v souladu s poklidným životem obyvatel Domu s pečovatelskou službou a jeho nejbližšího
okolí. Jednatel společnosti přislíbil, že skutečně se bude jednat pouze o sídlo firmy, nikoliv o výrobní
halu nebo apartmánové bydlení, které by narušovalo klid v dané části města.
Ing. Jiránek dále doplnil, že v podstatě s deklarovaným využitím objektu jako Administrativní sídlo
stavební firmy ANTON A SYN nemá problém, ale i takový provoz vyžaduje potřebný počet
parkovacích míst a v tuto chvíli rada může vydat kladné stanovisko k záměru akce, ale konečné
stanovisko stejně musí město vydat v rámci řádného stavebního řízení, ve kterém bude předložena
plnohodnotná projektová dokumentace od autorizované osoby, která musí splňovat veškeré požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů včetně podmínek pro počet parkovacích míst, potřebných
pro provoz takového účelu využití.
Po kratší diskusi nad budoucím využitím objektu bývalé truhlárny rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o vydání stanoviska k akci s názvem "Administrativní sídlo stavební firmy Město Svoboda n/Ú.,
Kostelní 165, st.p.č. 197/1 k.ú. Svoboda n/Ú., Královéhradecký kraj" (dále jen "Administrativní sídlo
stavební firmy ANTON A SYN") s tím, že v podstatě s deklarovaným využitím objektu jako
Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN rada nemá problém, pokud bude objekt bývalé
truhlárny opravdu využíván jako kanceláře a sklady dle záměru, ale konečné stanovisko stejně musí
město vydat až v rámci řádného stavebního řízení, ve kterém bude předložena plnohodnotná projektová
dokumentace od autorizované osoby, která musí splňovat veškeré požadavky stavebního zákona a
souvisejících předpisů včetně podmínek pro počet parkovacích míst, potřebných pro provoz takového
účelu využití objektu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1137/91/2018 bylo přijato.
2. Návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Oplocení pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou"
Čas 18:30 hodin: Na jednání rady dorazil s omluvou za zpoždění Mgr. Hynek.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo se společností Amstor s.r.o., IČ 287 69 830 (viz příloha
originálu zápisu), která byla vybrána na minulém jednání rady k tomu, aby provedla oplocení pozemku
p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Mgr. Hynek požadoval provést drobné úpravy smlouvy, které byly zaznamenány přímo do přílohy, byla
stanovena smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každý započatý den z prodlení za nedodržení smluvních
podmínek. Jiné námitky nebyly podány, a proto rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností Amstor s.r.o., IČ 287 69 830 (viz příloha originálu zápisu), která byla
vybrána na minulém jednání rady k tomu, aby provedla oplocení pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s tím, že byly provedeny drobné úpravy smlouvy, které byly zaznamenány přímo do přílohy
a byla stanovena smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každý započatý den z prodlení za nedodržení
smluvních podmínek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1138/91/2018 bylo přijato.
3. Návrh na úpravu Smlouvy o dílo č. 1/2018 se zhotovitelem ELEKTROMONTÁŽE
Štěpánský & Fišer na správu veřejného osvětlení ve vazbě na opravu veřejného osvětlení
Radě města byl předložen návrh na úpravu Smlouvy o dílo č. 1/2018 se zhotovitelem
ELEKTROMONTÁŽE Štěpánský & Fišer na správu veřejného osvětlení ve vazbě na opravu veřejného
osvětlení, kdy by mělo dojít nejen k redukci osvětlovacích bodů, ale také požadavky na údržbu nových
osvětlovacích bodů v následujících 10 letech budou minimální s ohledem na záruční lhůtu nového
dodávaného zařízení veřejného osvětlení podél hlavní silnice. Stávající smlouva je z roku 2007 a Mgr.
Hynek upozornil na fakt, že je uzavřena ještě podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který již
není v platnosti a navrhl, aby byla uzavřena nová smlouva v souladu s platnou legislativou (nikoliv
pouze dodatek ke stávají smlouvě), do které budou zapracovány veškeré změny od roku 2007. Zároveň
doporučil, aby starosta oslovil projektanta veřejného osvětlení za účelem konzultace o obsahu nové
smlouvy na zajištění správy a údržby soustavy veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby vyzval zhotovitele ze Smlouvy o dílo č. 1/2018 firmu ELEKTROMONTÁŽE Štěpánský
& Fišer k jednání o uzavření nové smlouvy na správu veřejného osvětlení a aby oslovil projektanta
veřejného osvětlení za účelem konzultace o obsahu nové smlouvy na zajištění správy a údržby soustavy
veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou v souvislosti s rekonstrukcí VO, kdy dojde k redukci
osvětlovacích bodů a v následujících 10 letech k minimálním požadavkům na údržbu nového veřejného
osvětlení (na svítidla, osvětlovací stožáry včetně výložníků a systému vzdálené správy svítidel je
sjednána se zhotovitelem záruka za jakost v délce 120 měsíců).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1139/91/2018 bylo přijato.
4. Žádost o stanovisko města k projektu parkovacího stání u Rýchorky
Radě města byla předložena žádost pana B. o připomínky k projektu parkování u Rýchorky včetně
situačního výkresu parkovacího stání Rýchorka od DiK Janák s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Rada
se situací zabývala a bylo konstatováno, že pokud budou platit dohodnuté podmínky (veškeré úpravy
se změnou parkovacího stání budou uhrazeny vlastníkem objektu Rýchorka, parkování bude veřejné a
pro všechny s tím, že čas stání bude omezen na 90 minut. Mgr. Hynek doplnil, že s předloženým
záměrem nemá problém, ale je třeba vše dořešit majetkoprávně, protože investor (vlastník objektu
Rýchorka) bude provádět stavbu na pozemku města, takže je třeba dořešit pomocí smlouvy o
podmínkách realizace stavby, resp. smlouvy o právu k provedení stavby a poté dořešit i budoucí převod
stavby na město po kolaudaci za např. 100 Kč s ujednáním o podmínkách využívání parkovacího stání
(režim parkování) prostřednictvím smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, aby investorovi byly
deklarovány dlouhodobě navrhované podmínky a také s ohledem na město, které bude mít vyřešen
majetkoprávní vztah ke stavbě.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana B. o připomínky k projektu parkování u Rýchorky včetně situačního výkresu parkovacího
stání Rýchorka od DiK Janák s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je třeba vše nejprve smluvně
ujednat (viz podrobně zápis) a smluvní vztahy předložit radě ke konečnému schválení, a proto rada
pověřila starostu, aby zajistil u městského právníka vypracování patřičných smluvních vztahů.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1140/91/2018 bylo přijato.
5. Dohoda o společné výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba kanalizace
v obci Svoboda nad Úpou, okres Trutnov"
Starosta předložil radě návrh Dohody o společné výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba
kanalizace v obci Svoboda nad Úpou, okres Trutnov" (viz příloha originálu zápisu), protože v letošním
rozpočtu je na akci vyčleněno v rozpočtu 4.190.000 Kč. Nicméně akce bude finančně uzavřena v rámci
závěrečné zprávy až v roce 2019. Vzhledem k tomu, že v dohodě se hovoří o složení a použití zálohy
ve výši 4 mil. Kč na budoucí smlouvu o upsání akcií, tak taková smlouva podléhá rozhodnutí
zastupitelstvu dle zákona o obcích. Starosta informoval radu, že společnost Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s. v letošním roce finanční prostředky po městu nepožaduje, ale protože jsou rozpočtovány,
tak požádal společnost o návrh smlouvy na převod rozpočtované částky. Rada se shodla, že pokud
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společnost finanční spoluúčast po městu letos nepožaduje, tak projednávání dohody odloží do doby po
konečném vyhodnocení celé akce. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh Dohody o společné výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov" (viz příloha originálu zápisu) se společností Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s., protože společnost finanční spoluúčast po městu letos nepožaduje, takže projednávání
dohody bude odloženo do doby po konečném vyhodnocení celé akce v roce 2019.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1141/91/2018 bylo přijato.
6. Výběr dodavatele v rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad
Úpou“, určení prodejní ceny knihy
Radě města byl předložen protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek v
rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Pořadí vyhodnocených nabídek je následující:
pořadí
1.
2.
3.

název uchazeče
PAPÍRNY BRNO a.s.
TISKÁRNY B.N.B., spol. s r.o.
UNIPRESS spol. s r.o.

IČ uchazeče

nabídková cena
v Kč bez DPH

499 70 933
455 35 175
472 82 789

225.450,00
232.275,00
239.850,00

nabídková
cena
v Kč s DPH
247.995,00
255.502,50
263.835,00

Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" výběr
dodavatele , a to společnost PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova
186/60, 602 00 Brno - Trnitá, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši 225.450,-Kč
bez DPH (247.995,-Kč s DPH) za tisk 1500 ks publikace o historii Svobody nad
Úpou.
b)
prodejní cenu publikace o historii Svobody nad Úpou, a to ve výši 490,-Kč včetně
DPH.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1142/91/2018 bylo přijato.

7. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem rekreační a zahrádkářské činnosti a umístění a využívání chatky při nepřízni počasí (dle zákresu
v příloze žádosti). Jedná se o lokalitu Třešňovka. rada města hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu v příloze
žádosti) za účelem zahrádky a umístění zahradní chatky o maximální výměře 16 m2.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1143/91/2018 bylo přijato.
8. Návrh na jednorázové splacení úvěru na výstavbu sportovní haly formou
refinancování z nově přijatého úvěru
Radě města byly předloženy následující informace o úvěrech města:
Překlenovací úvěr na výstavbu požární zbrojnice byl zcela splacen z přijaté dotace a formou spoluúčasti
města. Zůstatek jistiny úvěru na výstavbu sportovní haly činí k 8.8.2018 9.625.000 Kč (měsíční splátka
činí 125.000 Kč). Úrok je sjednán ve výši 1M PRIBOR + 0,45% marže banky.
Sazba 1M PRIBOR se v roce 2018 vyvíjí takto:
- od 2.1.20180,64 + 0,45%=1,09% p.a.
- od 2.2.2018 – 28.6.20180,82 – 0,83 + 0,45%=1,27 – 1,28% p.a.
- od 29.6.20181,07 + 0,45 %=1,45% p.a.
- od 13.7.20181,08 + 0,45%=1,46% p.a.
- od 1.8.20181,13 + 0,45%=1,58% p.a.
- od 3.8.20181,33 + 0,45%=1,78% p.a.
Pokles úroků se rozhodně nepřepokládá.
Nově sjednaný úvěr ve výši 25 mil. Kč (Smlouva o úvěru č. 0427/18/5650 ze dne 27.3.2018) má
sjednanou fixní sazbu 1,67% p.a., tzn., že má od 3.8.2018 již nižší úrokovou sazbu než původní úvěr
na sportovní halu (ten má od 3.8.2018 sazbu 1M PRIBOR, která činí 1,33% p.a. + 0,45% p.a. marže
banky, tj. celkem 1,78% p.a.), a proto tajemnice MěÚ podala návrh na jednorázové splacení zůstatku
jistiny úvěru ve výši 9.625.000 Kč dle Smlouvy o úvěru č. 1159/13/5650 ze dne 30.10.2013, a to formou
refinancování z nového úvěru na základě Smlouvy o úvěru č. 0427/18/5650 ze dne 27.3.2018.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jednorázové splacení zůstatku jistiny úvěru ve výši 9.625.000 Kč dle Smlouvy o úvěru
č. 1159/13/5650 ze dne 30.10.2013, a to formou refinancování z nového úvěru na základě Smlouvy o
úvěru č. 0427/18/5650 ze dne 27.3.2018 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1144/91/2018 bylo přijato.
9. Zjištěné informace k záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byly předloženy zjištěné informace a dokumenty k parcele p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Na minulém jednání rady byl z podnětu Ing. Jiránka zveřejněn záměr prodeje výše uvedené části
parcely s tím, že byli osloveni vlastníci stavby na této části. Vlastník stavby předložil po výzvě městu
originál Kupní smlouvy z 25.8.1993 včetně geometrického plánu mezi městem a manželi B……………
(kopie viz příloha zápisu), kdy předmětem této kupní smlouvy byla právě výše uvedená část parcely.
Dále městu předložil ústřižek poštovní poukázky o zaplacení kupní ceny, stavební povolení na výstavbu
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skladu a garáže pro 3 automobily z 15.5.1996 a Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání z
24.1.1997 (vše v kopii viz přílohy originálu zápisu).
Tajemnice MěÚ dále předložila sdělení z Katastrálního úřadu v Trutnově v tomto znění"
"Dotazovaná p.p. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou byla v roce 1993 zapsána na LV 394 – MNV Mladé
Buky. V roce 1997 byl pozemek převeden na LV 10002 – Státní pozemkový fond ČR, ze kterého byl v
roce 2011 převeden na základě souhlasného prohlášení opět na LV 394 – Městys Mladé Buky. V roce
2012 pozemek koupilo Město Svoboda nad Úpou. Vámi přiložená kupní smlouva by nemohla být do
katastru nemovitostí zapsána, protože v době převodu nebylo Město Svoboda nad Úpou vlastníkem
uvedeného pozemku. Pokud by měl být uskutečněn převod dle této smlouvy, musela by být vyhotovena
smlouva nová a k ní i nově přepracovaný geometrický plán."
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že město v roce 1993 prodalo část parcely, aniž by bylo vlastníkem
parcely. Vlastník garáží tvrdí, že žije v dobré víře, že je vlastníkem pozemku pod garážemi, což doložil
výše uvedenými dokumenty. Rada tedy pověřila tajemnici MěÚ, aby dohledala v Okresním archivu v
Trutnově zápis z jednání zastupitelstva, na kterém byla část parcely schválena k prodeji a zda byl
zveřejněn záměr prodeje, a dále aby zpracovala informace o tehdejší platné legislativě, zejména o
zákonu č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění předpisů pro rok 1993. Dále rada předává tuto záležitost k
projednání zastupitelstvu s tím, že záměr prodeje výše uvedené části je již zveřejněn.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
zjištěné informace a dokumenty k parcele p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně viz zápis),
pověřuje tajemnici MěÚ, aby dohledala v Okresním archivu v Trutnově zápis z jednání zastupitelstva,
na kterém byla část parcely schválena k prodeji a zda byl zveřejněn záměr prodeje, a dále aby zpracovala
informace o tehdejší platné legislativě, zejména o zákonu č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění předpisů
pro rok 1993. Dále rada předává tuto záležitost k projednání zastupitelstvu s tím, že záměr prodeje výše
uvedené části je již zveřejněn.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1145/91/2018 bylo přijato.

10. Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci Rudolfových
slavností 2018
Radě města byl předložen tradičně návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v
rámci Rudolfových slavností 2018 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a
proto bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci Rudolfových slavností 2018 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1146/91/2018 bylo přijato.
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11. Přidělení bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou
službou ve Svobodě nad Úpou společně s návrhem na přidělení tohoto bytu (viz příloha zápisu). Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje přidělení bytu č. 36 dle Pořadníku platného ke dni 31.7.2018 paní T. D., pokud přidělení bytu
odmítne nabídnout byt dalšímu žadateli v pořadí ze Svobody nad Úpou dle výše uvedeného Pořadníku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1147/91/2018 bylo přijato.

12. Udělení souhlasu k žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost o zavedení pečovatelské služby pro občana ze Svobody nad Úpou
(viz příloha zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1148/91/2018 bylo přijato.

13. Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.6.2018 + čerpání
rozpočtu k 30.6.2018
Radě města byly předloženy ředitelkou DPS následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou a návrh na úpravy rozpočtu č.2
2) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.6.2018
3) Přehledy poskytnuté péče za období od 1.1.2018 - 30.6.2018
Z provedené analýzy za druhé čtvrtletí vyplývá, že dochází ke zvýšení počtu hodin poskytnuté
pečovatelské služby (celkem za celou pečovatelskou službu k 30.6.2018 1924 hodin - tj. za půl roku,
přičemž za celý rok 2014 to bylo 3745 hodin, za rok 2015 - 3173 hodin, za rok 2016 - 3274 hodin, za
rok 2017 - 3610 hodin). Na straně druhé se zvyšují úhrady od klientů, dochází ke snížení mzdových
nákladů na úseku pečovatelské služby dle návrhu č. 2 (s ohledem na dotaci, kterou je nutno vyčerpat do
limitu mzdových nákladů). Ředitelka v tomto duchu předložila návrh č. 2 na úpravu rozpočtu
příspěvkové organizace (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské služby za 1. pololetí 2018 a
dále tabulku čerpání rozpočtu k 31.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou bez
připomínek.
schvaluje
b)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny jsou úpravy nákladů a výnosů v rámci jednotlivých úseků činnosti, přičemž
celková výše provozního příspěvku na rok 2018 se nemění.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1149/91/2018 bylo přijato.
14. Finanční kontrola příspěvkových organizací města
Tajemnice MěÚ předložila radě výtah ze zápisu z přezkumu hospodaření města za rok 2017, ve kterém
je městu vytýkáno, že neprovádí kontrolu zřízených příspěvkových organizací - viz dále citace ze
zápisu:
"Město je zřizovatelem mimo jiné příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, IČ: 75017032 - viz Zřizovací listina, č. j. SVO/2156/2009, ze dne 27. října
2009. Ověřením bylo zjištěno, že zřizovatel ke dni 24. 4. 2018 nevykonal kontrolu hospodaření u
citované příspěvkové organizace s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů (dále též ZOFK). Ustanovení § 9 ZOFK ukládá zřizovateli provádět kontrolu podle ZOFK s
veřejnými prostředky u příspěvkové organizace ve své působnosti. V ustanovení § 9 odst. 3 ZOFK je
dále uvedeno, že územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým
zajistí finanční kontrolu hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací, a
současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto sytému a pravidelně, nejméně jednou
ročně, jeho hodnocení. Z citovaného lze dovodit, že zřizovatel by měl jednak např. na základě
provedené analýzy rizik či jiných relevantních informací apod. pravidelně a prokazatelně ověřovat
finanční rizika. Jedním ze způsobů, jak mít najisto, že zřízená příspěvková organizace hospodaření se
svěřenými veřejnými finančními prostředky v souladu s nastavenými pravidly, příslušnými právními
předpisy apod., je zajistit pravidelné ověřování - kontrolu hospodaření. Město má zpracován a schválen
Kontrolní řád, kde však není upravena kontrola příspěvkových organizací, nejen po stránce procesní zajištění, ale také z pohledu četnosti - viz schválení plánu kontrol nebo tak mohou učinit volené orgány
města. Ověřovatelé vzhledem k tomu, že město, jakožto zřizovatel, poskytuje citované příspěvkové
organizaci roční příspěvek na činnost ve výši cca 4 mil. Kč, je na místě, aby zřizovatel nastavil a
pravidelně vyhodnocoval celý kontrolní systém včetně případných rizik. Za situace, že zřizovatel nemá
např. personální kapacity k zajištění kvalifikované kontroly hospodaření, pak lze doporučit využití
ustanovení § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo
požádat o zajištění kontroly hospodaření externího auditora, zapsaného i v komoře auditorů, který z
vykonaného auditu zpracuje tzv. zprávu auditora."
Tajemnice dále komentovala výše uvedené v tom smyslu, že za rok 2017 auditoři vzali na vědomí
námitku tajemnice, že v zákoně o finanční kontrole není stanovena četnost kontrol, a tudíž auditoři ve
zprávě na tento nedostatek pouze důrazně upozornili, ale v závěru zprávy toto nebylo zjištěno jako jedna
z chyb, ovšem prozatím. A protože ani v průběhu roku 2018 doposud nebyla provedena žádná
veřejnosprávní kontrola dle zákona o finanční kontrole, tajemnice předložila tuto výtku auditora na
jednání rady k projednání.
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Zároveň doplnila, že pracovníci městského úřadu nemají volné kapacity na provedení takové kontroly.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady zajistil cenové nabídky od externích auditorů, kteří mají
potřebná oprávnění a mohou vykonávat kontrolu podle zákona o finanční kontrole, na provedení
finanční kontroly v obou příspěvkových organizacích města dle doporučení auditorů z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ve Zprávě o přezkumu hospodaření města Svobody nad Úpou za rok 2017.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1150/91/2018 bylo přijato.
15. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 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

Text

č.

4116

1

4116

2

4116

3

4116

4

4122

5

3631

2111

6

3632

2111

7

6171

3112

8

6171

3113

9

Částka

Kompenzace ztrát obcí na území národního
parku - vazba na výdej
Dotace pro ZŠ - průtokový transfer (dotace v
rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke
kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu
a
sekundárnímu v zdělávání v prioritní ose 3
Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce
navýšení dle skutečnosti

135 534

Dotace na sociální práci - vazba na výdaje

264 500

Dotace z kraje na účel Polytechnická výchova a
vzdělávání
Příjmy z reklam na sloupech veřejného osvětlení
navýšení dle skutečnosti
Příjmy z pronájmu hrobových míst navýšení dle
skutečnosti
Příjem z prodeje nemovitostí (byt na
Rýchorském sídlišti - čistý výnos po odečtení
všech nákladů)
Příjem z prodeje ost. dlouhodobého majetku

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
Celkem třída 4 : Dotace

22 515

1 705

55 000
8 000
3 000
479 000
74 000
11 000
553 000
479 254

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2018
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1 043 254

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

3745

5169

10

3113

5336

11

3113

6351

12

3421

6121

13

Částka

Text
Veřejná zeleň posílení položky - vazba na
příjem dotace
ZŠ - neinv. transfer přísp. organizaci - vazba na
příjem č. 2 + 5
Inv. transfer PO ZŠ a MŠ na rekonstrukci
školní zahrady - nebude letos realizováno s
ohledem na nepřiznání dotace
Obnova a rekonstrukce dětských hřiště nebyla přiznána dotace v letošním roce, na
položce zůstaly pouze náklady související s
podáním žádosti

22 515
190 534
500 000

563 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
6171
6171
6171

5011
5031
5032
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-

849 951
197 500
49 000
18 000
264 500

Místní správa – mzdové výdaje zaměstnanců
(vazba na dotaci v příjmech)

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2018

-

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 5/2018

585 451

-

1 043 254
585 451
1 628 705

FINANCOVÁNÍ
Rozp. skladba
ODPA
POL

8115

č.

15

Částka

Text
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých
let - vratka

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č.
5/2018

-

1 628 705

-

1 628 705

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.5/2018 činí objem celkových příjmů 1.043.254,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této
změně se zvyšují na 42.464.197 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 5/2018
činí mínus 585.451,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižují na 69.615.699
Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 5/2018 činí mínus 1.628.705,-Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na 27.151.502,-Kč).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1151/91/2018 bylo přijato.
16. Zveřejňování volebních prezentací ve svobodských novinách Svoboda fórum
Tajemnice MěÚ informovala radu, že v souvislosti s komunálními volbami se některé volební strany
ptají na možnost prezentovat své volební programy prostřednictvím svobodských novin Svoboda
fórum. Za redakční radu tedy požádala o jasné stanovisko radu města. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2018, že ve svobodských novinách Svoboda fórum
nebudou uveřejňovány prezentace volební programů žádné ze zaregistrovaných 6 volebních stran pro
tyto komunální volby.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1152/91/2018 bylo přijato.
17. Návrh programu 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
12.9.2018
Radě města byl předložen návrh programu 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou, které se bude konat ve středu 12. září 2018. Z programu byla vyjmuta Dohoda o společné
výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov" a namísto toho byl zařazen bod ohledně parcely p.p.č 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Žádný
další návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu
12. září 2018 dle zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1153/91/2018 bylo přijato.
18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na užívání části pozemkové p.č. 500/2 o
výměře 151 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za dne 10.10.2014
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Týfa vyloučil s projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na užívání části pozemkové p.č.
500/2 o výměře 151 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za dne 10.10.2014. Rada hlasovala o návrhu usensení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 151 m2 (dle
zákresu v příloze žádosti).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1154/91/2018 bylo přijato.
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
zařízení kanalizace
Radě města byl předložen návrh smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích
města p.p.č. 79/1 v k.ú.. Maršov II a 3/1, 629 a 579/1, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích
města p.p.č. 79/1 v k.ú.. Maršov II a 3/1, 629 a 579/1, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1155/91/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 15.8.2018 ve 20,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 5.9.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 17.8.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 91. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 15.8.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 91. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.08.2018
USNESENÍ č. RM/1137/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o vydání stanoviska k akci s názvem "Administrativní sídlo stavební firmy Město
Svoboda n/Ú., Kostelní 165, st.p.č. 197/1 k.ú. Svoboda n/Ú., Královéhradecký kraj" (dále jen
"Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN") s tím, že podstatě s deklarovaným
využitím objektu jako Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN rada nemá
problém, pokud bude objekt bývalé truhlárny opravdu využíván jako kanceláře a sklady dle
záměru, ale konečné stanovisko stejně musí město vydat až v rámci řádného stavebního řízení,
ve kterém bude předložena plnohodnotná projektová dokumentace od autorizované osoby,
která musí splňovat veškeré požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů včetně
podmínek pro počet parkovacích míst, potřebných pro provoz takového účelu využití objektu.
USNESENÍ č. RM/1138/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností Amstor s.r.o., IČ 287 69 830 (viz příloha originálu zápisu), která
byla vybrána na minulém jednání rady k tomu, aby provedla oplocení pozemku p.p.č. 782/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že byly provedeny drobné úpravy smlouvy, které byly
zaznamenány přímo do přílohy a byla stanovena smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každý
započatý den z prodlení za nedodržení smluvních podmínek.
USNESENÍ č. RM/1139/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby vyzval zhotovitele ze Smlouvy o dílo č. 1/2018 firmu ELEKTROMONTÁŽE
Štěpánský & Fišer k jednání o uzavření nové smlouvy na správu veřejného osvětlení a aby
oslovil projektanta veřejného osvětlení za účelem konzultace o obsahu nové smlouvy na
zajištění správy a údržby soustavy veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou v souvislosti s
rekonstrukcí VO, kdy dojde k redukci osvětlovacích bodů a v následujících 10 letech k
minimálním požadavkům na údržbu nového veřejného osvětlení (na svítidla, osvětlovací
stožáry včetně výložníků a systému vzdálené správy svítidel je sjednána se zhotovitelem záruka
za jakost v délce 120 měsíců).
USNESENÍ č. RM/1140/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana B. o připomínky k projektu parkování u Rýchorky včetně situačního výkresu
parkovacího stání Rýchorka od DiK Janák s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je třeba
vše nejprve smluvně ujednat (viz podrobně zápis) a smluvní vztahy předložit radě ke
konečnému schválení, a proto rada pověřila starostu, aby zajistil u městského právníka
vypracování patřičných smluvních vztahů.
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USNESENÍ č. RM/1141/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh Dohody o společné výstavbě a o složení a použití zálohy na akci "Dostavba kanalizace v
obci Svoboda nad Úpou, okres Trutnov" (viz příloha originálu zápisu) se společností Vodovody
a kanalizace Trutnov a.s., protože společnost finanční spoluúčast po městu letos nepožaduje,
takže projednávání dohody bude odloženo do doby po konečném vyhodnocení celé akce v roce
2019.
USNESENÍ č. RM/1142/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou" výběr
dodavatele , a to společnost PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova
186/60, 602 00 Brno - Trnitá, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši 225.450,-Kč
bez DPH (247.995,-Kč s DPH) za tisk 1500 ks publikace o historii Svobody nad
Úpou.
b)
prodejní cenu publikace o historii Svobody nad Úpou, a to ve výši 490,-Kč včetně
DPH.
USNESENÍ č. RM/1143/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu v
příloze žádosti) za účelem zahrádky a umístění zahradní chatky o maximální výměře 16 m2.
USNESENÍ č. RM/1144/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jednorázové splacení zůstatku jistiny úvěru ve výši 9.625.000 Kč dle Smlouvy o úvěru č.
1159/13/5650 ze dne 30.10.2013, a to formou refinancování z nového úvěru na základě
Smlouvy o úvěru č. 0427/18/5650 ze dne 27.3.2018 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1145/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
zjištěné informace a dokumenty k parcele p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně viz
zápis), pověřuje tajemnici MěÚ, by dohledala v Okresním archivu v Trutnově zápis z jednání
zastupitelstva, na kterém byla část parcely schválena k prodeji a zda byl zveřejněn záměr
prodeje, a dále aby zpracovala informace o tehdejší platné legislativě, zejména o zákonu č.
367/1990 Sb., o obcích ve znění předpisů pro rok 1993. Dále rada předává tuto záležitost k
projednání zastupitelstvu s tím, že záměr prodeje výše uvedené části je již zveřejněn.
USNESENÍ č. RM/1146/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci Rudolfových slavností 2018
(viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1147/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje přidělení bytu č. 36 dle Pořadníku platného ke dni 31.7.2018 paní T. D., pokud
přidělení bytu odmítne nabídnout byt dalšímu žadateli v pořadí ze Svobody nad Úpou dle výše
uvedeného Pořadníku.
USNESENÍ č. RM/1148/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1149/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské služby za 1. pololetí 2018 a
dále tabulku čerpání rozpočtu k 31.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou bez
připomínek.
schvaluje
b)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny jsou úpravy nákladů a výnosů v rámci jednotlivých úseků činnosti, přičemž
celková výše provozního příspěvku na rok 2018 se nemění.
USNESENÍ č. RM/1150/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady zajistil cenové nabídky od externích auditorů, kteří
mají potřebná oprávnění a mohou vykonávat kontrolu podle zákona o finanční kontrole, na
provedení finanční kontroly v obou příspěvkových organizacích města dle doporučení auditorů
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve Zprávě o přezkumu hospodaření města Svobody
nad Úpou za rok 2017.
USNESENÍ č. RM/1151/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.5/2018 činí objem celkových příjmů 1.043.254,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšují na 42.464.197 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 5/2018 činí mínus 585.451,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018
po této změně se snižují na 69.615.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 5/2018 činí mínus 1.628.705,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně
se snižuje na 27.151.502,-Kč).
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USNESENÍ č. RM/1152/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2018, že ve svobodských novinách Svoboda
fórum nebudou uveřejňovány prezentace volební programů žádné ze zaregistrovaných
6 volebních stran pro tyto komunální volby.
USNESENÍ č. RM/1153/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat
ve středu 12. září 2018 dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1154/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
151 m2 (dle zákresu v příloze žádosti).
USNESENÍ č. RM/1155/91/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby
vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou",
a to na pozemcích města p.p.č. 79/1 v k.ú.. Maršov II a 3/1, 629 a 579/1, vše v k.ú. Maršov I
(viz příloha originálu zápisu).
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