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Sp. značka: SVO/2495/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 94. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.09.2018

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

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

2.

Nabídky na elektroinstalaci u přístřešku pro technickou četu u Benziny

3.

Žádost o umístění vodovodní přípojky k domu čp. 309 na pozemek města

4.

Žádost o stanovisko města ve věci vybudování odstavné plochy u domu čp. 249 na
Sluneční stráni

5.

Žádost o povolení instalace satelitu na střechu budovy DPS pro byt č. 1

6.

Cenová nabídka na pokračování ve zpracování PD na rekonstrukci objektu bývalého
kina na nebytové prostory

7.

Poptávkové řízení na nákup sněhové frézy ke stroji Weidermann

8.

Ceník pronájmu sportovní haly - návrh na aktualizaci víkendového pronájmu

9.

Připomínky k návrhu na opravu části komunikace Pod Světlou Horou

10.

Žádost o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemek města č. 875 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o posun termínu úhrady smluvní pokuty za nedodržení smluvních ujednání o 1
rok

12.

Cenová nabídka na zpracování PD na rekonstrukci školních dílen

13.

Přidělení uvolněného bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou

14.

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2019 - stanovení investičních potřeb
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1. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně pronájmu části parcely p.p.č. 774/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2 (10 parkovacích míst), na který byl zveřejněn Záměr
města disponovat nemovitým majetkem č. 22/2018. Na tento záměr reagovala pouze
společnost SKI HOTEL, s.r.o., IČ 272 33 961, se sídlem 5. května 425, 542 24 Svoboda nad
Úpou a podala nabídku na pronájem této části parcely jako parkoviště pro klienty hotelu a
nabídla roční nájemné ve výši 12.000 Kč. Dle ceníku města na pronájem parkovacích míst pro
podnikatelské účely je 1 parkovací místo zpoplatněno částkou 1.000 Kč.
Rada nabídku projednala a pronájem schválila za nabízenou částku 12.000 Kč ročně bez DPH
s tím, že tímto pronájmem společnost získá 10 parkovacích míst. V této souvislosti byl Ing.
Hůrka dotázán, zda společnost v rámci kolaudačního řízení již předložila projekt od
autorizované osoby na počet potřebných parkovacích míst pro celý hotel včetně restaurace, tj.
na celou kapacitu. Ing. Hůrka odpověděl, že nikoliv. Dále se rada dotázala, zda Městský úřad
již zahájil s provozovatelem nezkolaudovaného objektu přestupkové řízení na neoprávněné
užívání objektu. Na to odpověděl rovněž Ing. Hůrka, že přestupkové řízení již bylo zahájeno,
ale pokuta dosud nebyla vyměřena.
Město nesmí zapomenout v rámci budoucího kolaudačního řízení (kde město je účastníkem
řízení), aby součástí kolaudačního řízení byl projekt autorizované osoby o výpočtu potřebnosti
parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační části a aby podle toho
město v kolaudačním řízení postupovalo ve smyslu, že je nutno podmínit platnost
kolaudačního souhlasu ve vazbě na příslušný počet skutečně zajištěných parkovacích míst, a
pokud nebude zajištěn odpovídající počet parkovacích míst, bude muset být omezena kapacita
hotelu v rámci kolaudačního souhlasu.
Bylo hlasováno o návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2
společnosti SKI HOTEL, s.r.o., IČ 272 33 961, se sídlem 5. května 425, 542 24
Svoboda nad Úpou za účelem parkoviště pro klienty hotelu SKI HOTEL na adrese
5. května 425 (jedná se o 10 parkovacích míst) za roční nájemné ve výši 12.000 Kč
bez DPH s tím, že do příštího jednání rady bude připraven návrh nájemní smlouvy.
přijímá
b)
doplňující usnesení k bodu a) tohoto usnesení v tom smyslu, že město nesmí
zapomenout v rámci budoucího kolaudačního řízení (kde město je účastníkem
řízení), aby součástí kolaudačního řízení byl projekt autorizované osoby o výpočtu
potřebnosti parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační
části a aby podle toho město v kolaudačním řízení postupovalo ve smyslu, že je nutno
podmínit platnost kolaudačního souhlasu ve vazbě na příslušný počet skutečně
zajištěných parkovacích míst, a pokud nebude zajištěn odpovídající počet
parkovacích míst, bude muset být omezena kapacita hotelu v rámci kolaudačního
souhlasu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1169/94/2018 bylo přijato.
2. Nabídky na elektroinstalaci u přístřešku pro technickou četu u Benziny
Radě města byly předloženy dvě cenové nabídky na provedení elektroinstalace v přístřešku pro
technickou četu u čerpací stanice Benzina, a to:
- Vladimír Koláčný, Střítěž č.p 48 - nabídl cenu ve výši 63.862 Kč bez DPH
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- Čekaňák Pavel, Svoboda nad Úpou - nabídl cenu ve výši 59.553 Kč bez DPH
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na provedení elektroinstalace v přístřešku pro technickou četu u čerpací stanice
Benzina, a to od Pavla Čekaňák, IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám. 74, Svoboda nad Úpou nabídl cenu ve výši 59.553 Kč bez DPH (72.059 Kč s DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1170/94/2018 bylo přijato.
3. Žádost o umístění vodovodní přípojky k domu čp. 309 na pozemek města
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 309 na Sluneční stráni o umístění
vodovodní přípojky k domu na pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
včetně projektové dokumentace pro územní souhlas (viz příloha originálu zápisu).
Rada se zabývala situačním výkresem a technickými parametry vodovodní přípojky s tím, že Mgr.
Hynek konstatoval, že došlo ke změně stavebního zákona a není již nutné mít smlouvu o právu k
provedení stavby, ale postačí souhlas na situačním snímku (§ 184 písm. a) stavebního zákona).
Nicméně to nevylučuje možnost uzavřít s investorem smlouvu o podmínkách realizace stavby,
kdy nedílnou součástí smlouvy je výkres stavby, a ve smlouvě budou stanoveny podmínky
realizace stavby, na výkresu stavební úřad uvidí, že se stavbou vlastník souhlasí, ale zároveň
investor může požadovat výslovně ve smlouvě, že tato smlouva bude součástí spisu vedeného
stavebním úřadem. Do příštího jednání rady je tedy třeba připravit návrh konceptu výše uvedené
smlouvy. Dále bylo konstatováno, že do okruhu účastníků řízení v rámci územního řízení je třeba
zahrnout také nájemce části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti vlastníka domu čp. 309 na Sluneční stráni o umístění vodovodní přípojky k
domu na pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně projektové
dokumentace pro územní souhlas (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání rady
bude připraven koncept smlouvy o podmínkách realizace stavby, ve které budou stanoveny
podmínky realizace stavby a případné ujednání o budoucím věcném břemenu. Dále bylo
konstatováno, že do okruhu účastníků řízení v rámci územního řízení je třeba zahrnout také
nájemce části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1171/94/2018 bylo přijato.
4. Žádost o stanovisko města ve věci vybudování odstavné plochy u domu čp. 249 na
Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci vybudování odstavné plochy u
domu čp. 249 na Sluneční stráni včetně projektové dokumentace. Rada žádost projednal s tím, že
s ní nemá problém, pouze požaduje, aby nebyla poškozena přilehlá místní komunikace na p.p.č
500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a stavebník vyzve město k prohlídce před zahájením stavby a po
dokončení realizace. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci vybudování odstavné plochy u domu čp.
249 na Sluneční stráni včetně projektové dokumentace s tím, že se stavbou nemá problém, ale
požaduje, aby nebyla poškozena přilehlá místní komunikace na p.p.č 500/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou a stavebník vyzve město k prohlídce před zahájením stavby a po dokončení realizace
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1172/94/2018 bylo přijato.
5. Žádost o povolení instalace satelitu na střechu budovy DPS pro byt č. 1
Radě města byla předložena žádost nájemce bytu č. 1 o povolení instalace satelitu na střechu
budovy DPS pro byt č. 1. Bylo konstatováno, že v rámci DPS je instalován centrální satelitní
rozvod a tudíž individuální satelity nebudou povolovány. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost nájemce bytu č. 1 o povolení instalace satelitu na střechu budovy DPS pro byt č. 1, protože
v rámci DPS je instalován centrální satelitní rozvod, a tudíž individuální satelity nebudou
povolovány.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1173/94/2018 bylo přijato.
6. Cenová nabídka na pokračování ve zpracování PD na rekonstrukci objektu bývalého
kina na nebytové prostory
Radě města byla předložena cenová nabídka na druhou etapu rekonstrukce objektu bývalého kina
čp. 473 na náměstí Svornosti, kdy v zadní části domu by měly vzniknout nebytové prostory,
zejména kulturní sál (viz příloha originálu zápisu). Celková cenová nabídka za všechny 4 etapy
(statický průzkum, architektonicko-provozní studie, společná dokumentace pro získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, realizační dokumentace včetně výkazů výměr pro výběr
zhotovitele) činí 1,37 mil. Kč bez DPH (1.657.700 Kč s DPH). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na druhou etapu rekonstrukce objektu bývalého kina čp. 473 na náměstí
Svornosti, kdy v zadní části domu by měly vzniknout nebytové prostory, zejména kulturní sál (viz
příloha originálu zápisu), kdy celková cenová nabídka za všechny 4 etapy (statický průzkum,
architektonicko-provozní studie, společná dokumentace pro získání územního rozhodnutí a
stavebního povolení, realizační dokumentace včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele) činí
1,37 mil. Kč bez DPH (1.657.700 Kč s DPH) s tím, že město počká s projektováním druhé etapy,
pokud dopadne dotace na sociální bydlení v rámci první etapy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1174/94/2018 bylo přijato.
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7. Poptávkové řízení na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na nákup
sněhové frézy ke stroji Weidemann (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
sněhové frézy ke stroji Weidemann“ (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p. 8, 549 11 Dolní Radechová
- MANATECH CZ s.r.o., IČ 260 45 095 se sídlem Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
- MTM Tech, s.r.o., IČ 604 71 417, se sídlem Janovská 375, 109 00 Praha 10

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 10.10.2018 od 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení - členové: Ing. Jiří Špetla –
starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města, Ing. Jaroslav Chmelař – člen
rady, náhradníci: Rajsner Jiří, Mgr. Petr Schön.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1175/94/2018 bylo přijato.
8. Ceník pronájmu sportovní haly - návrh na aktualizaci víkendového pronájmu
Radě města byly předloženy aktuální informace ohledně provozu sportovní haly, kde se zvyšují
požadavky na pronájmy sportovní haly, a to také o víkendech. V současné době využívají neděli
cca 2x do měsíce stolní tenisté malou tělocvičnu v patře na turnaje a je jim fakturována hodinová
sazba, tzn. že výnos pro město je 700 Kč za 3,5 hodiny provozu. Proč hodinová sazba? Nevyužívají
celý objekt sportovní haly, ale jen malou tělocvičnu. Víkendové sazby jsou tedy nejasné, a hlavně
se začíná zvyšovat poptávka. Nyní máme požadavek nějakého basketbalového oddílu z Prahy,
který chce každou neděli od 10,30 – 11,30 do haly v přízemí, a to od října do dubna. Po konzultaci
se správcem stadionu – o víkendu už nechtějí sloužit (vyjma stolního tenisu), protože kvůli 1
hodině kolem poledne je celý den o víkendu pryč. Přes týden se střídají, takže to jsou ochotni
zabezpečit prakticky od rána až do 21,00 hodin včetně dalších činností jako je výdej obědů v DPS,
úklid a údržba ubytovny + haly v době volna, údržba celého městského stadionu, ale víkendy
chtějí mít volné.
V této souvislosti tajemnice připravila radě několik možných variant včetně různých ceníků (viz
přílohy originálu zápisu):
1) rozdělit ceník na sazby v pracovních dnech a o víkendech – případný návrh nového ceníku viz
příloha
nebo
2) sehnat brigádníka na víkendové služby + změnit víkendové sazby
nebo
3) stanovit, že o víkendu prostě hala není v provozu, nebo jen po domluvě se správcem a za předem
stanovených finančních podmínek
Po dlouhé diskusi nad daným tématem rada dospěla k návrhu usnesení takto:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
víkendové sazby a sazby o svátcích za pronájem sportovní haly s účinností od
1.10.2018 takto:
- sportovní hala v přízemí - 800 Kč včetně DPH / za 1 hodinu
- malá tělocvična v prvním patře - 500 Kč včetně DPH / 1 hodinu
s tím, že již vyfakturované částky do 26.9.2018 se nebudou měnit. Položka č. 3 v
současném Ceníku pronájmu sportovní haly ze dne 13.11.2014 se ruší.
b)
výši hrubé odměny za víkendové a svátkové služby v rámci provozu sportovní haly,
a to 180 Kč za 1 hodinu provozu (formou dohody o provedení práce brigádníkům i
stávajícím zaměstnancům).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1176/94/2018 bylo přijato.
9. Připomínky k návrhu na opravu části komunikace Pod Světlou Horou
Radě města byl předložen dopis vlastníků domu čp. 152 s připomínkami k návrhu opravy části
komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodnění žlabu (viz příloha originálu zápisu). Rada se
připomínkami zabývala a konstatovala, že na svém původním usnesení trvá, rošty budou
odstraněny tak, aby se žlab dal pravidelně čistit. Co se týká třetí připomínky v dopise - návrh na
odstranění stávajících žlabů a uložení potrubí do nové vpusti, tak rada odpovídá, že platí věta
poslední uvedená v dopise, a to že soused pod domem čp. 152 si tuto úpravu udělal na své náklady
včetně smluvního zajištění s městem a vše dobře funguje, takže rada doporučuje vlastníkovi
objektu čp. 152, aby si na své náklady toto opatření rovněž realizoval tak jako soused pod nimi.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
dopis vlastníků domu čp. 152 s připomínkami k návrhu opravy části komunikace Pod Světlou
Horou včetně odvodnění žlabu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada na svém původním
usnesení trvá, rošty budou odstraněny tak, aby se žlab dal pravidelně čistit. Co se týká třetí
připomínky - návrh na odstranění stávajících žlabů a uložení potrubí do nové vpusti, tak rada
odpovídá, že platí věta poslední uvedená v dopise, a to že soused pod domem čp. 152 si tuto úpravu
udělal na své náklady včetně smluvního zajištění s městem a vše dobře funguje, takže rada
doporučuje vlastníkovi objektu čp. 152, aby si na své náklady toto opatření rovněž realizoval tak
jako soused pod nimi.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1177/94/2018 bylo přijato.
10. Žádost o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemek města č. 875 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků BJ Úpská 420 o souhlas s umístěním
kanalizační přípojky na pozemek města č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně výtahu z
projektové dokumentace. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že v dané lokalitě by bylo
vhodné přípojku přeprojektovat na veřejný řad tak, aby sloužila i pro ostatní objekty, přičemž v
tuto chvíli rada předběžně souhlasí s tím, že budou provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy,
aby se mohl dokončit v místě chodník a do budoucna se do něj nezasahovalo. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků BJ Úpská 420 o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na
pozemek města č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně výtahu z projektové dokumentace. Rada
se žádostí zabývala a konstatovala, že v dané lokalitě by bylo vhodné přípojku přeprojektovat na
veřejný řad tak, aby sloužila i pro ostatní objekty, přičemž v tuto chvíli rada předběžně souhlasí
pouze s tím, že budou provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy, aby se mohl dokončit v místě
chodník a do budoucna se do něj nezasahovalo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1178/94/2018 bylo přijato.
11. Žádost o posun termínu úhrady smluvní pokuty za nedodržení smluvních ujednání o
1 rok
Radě města byla předložena žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
posunutí termínu splatnosti smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek
(viz příloha originálu zápisu). Dne 20.8.2014 uzavřel žadatel s Městem Svoboda nad Úpou kupní
smlouvu, jejímž předmětem byl prodej parcely č. 825/3, druh pozemku zahrada o výměře 1149
m2. V článku 8 této smlouvy bylo ujednáno, že pokud jako kupující nedoručí městu „kolaudační
souhlas“ na trvalé užívání rodinného domu nebo nebude mít pravomocné „Rozhodnutí k
předčasnému užívání“ rodinného domu na předmětném pozemku, resp. části pozemku ve lhůtě 48
měsíců od právních účinků vkladu vlastnického práva z titulu této kupní smlouvy, je povinen
zaplatit městu jako prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Právní účinky vklady
vznikly dnem 3.9.2014, uplynutí lhůty je tedy datováno ke dni 3.9.2018. Vzhledem k tomu, že
městu nebyl doručen ve lhůtě do 3.9.2018 žádný z výše popsaných dokumentů, byl žadatel vyzván
k úhradě smluvní pokuty, a to nejpozději do 17.9.2018. Rada s ohledem na výši smluvní pokuty
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o posunutí
termínu splatnosti smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1179/94/2018 bylo přijato.
12. Cenová nabídka na zpracování PD na rekonstrukci školních dílen
Radě města byla předložena cenová nabídka na zpracování PD na opravu objektu školních dílen
od Ing. Jana Chaloupského ve výši 174.361 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu). S
ohledem na výši ceny je třeba udělat poptávkové řízení v souladu se Směrnicí města pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu vedených mimo režim zákona, a proto rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na zpracování PD na opravu objektu školních dílen od Ing. Jana Chaloupského
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že s ohledem na výši předpokládané nabídkové ceny je třeba
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udělat poptávkové řízení v souladu se Směrnicí města pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu vedených mimo režim zákona.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1180/94/2018 bylo přijato.
13. Přidělení uvolněného bytu č. 14 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 uvolněné bytu č. 14 v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení tohoto bytu paní R.
H., a pokud byt nepřijme nabídnout uvolněný byt dle Pořadníku dále od třetího místa v pořadí.
Žadatel na prvním místě dle sdělení rodiny již potřebuje 24hodinovou péči, je nyní umístěn ve
zdravotnickém zařízení a rodina řeší umístění v domově pro seniory. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou paní R. H., a pokud byt nepřijme nabídnout
uvolněný byt dle Pořadníku dále od třetího místa v pořadí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1181/94/2018 bylo přijato.
14. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2019 - stanovení investičních potřeb
Rada města zahájila diskusi nad přípravou návrhu rozpočtu pro rok 2019, zejména nad určením
investičních potřeb. V rámci diskuse vyplynulo, že je třeba do rozpočtu na rok 2019 zapojit
následující investiční potřeby:
- další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení (6 - 10 mil. Kč v závislosti na dotačních titulech,
kdy je možno získat na dotacích 50 - 80%)
- sociální bydlení - první etapa rekonstrukce bývalého kina - vybudování 6 sociálních bytů s
využitím dotace bude-li poskytnuta
- náklady na zpracování PD na druhou etapu rekonstrukce bývalého kina na nebytové prostory
(zejména kulturní sál)
- nákup nového auta pro technickou četu (náhrada za dosluhující Berlingo) s preferencí značky
Duster
- implementace subsystému EKO IS GINIS - upgrade ekonomického systému
- areál městského stadionu - úpravy břehu podél Úpy (likvidace stromů + nové oplocení včetně
zasíťování
- spoluúčast města na dokanalizování města
- zpracování PD na vybudování lékařských ordinací v Domě s pečovatelskou službou
- rekonstrukce školních dílen
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
následující investiční potřeby v rámci přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2019:
- další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení (6 - 10 mil. Kč v závislosti na dotačních titulech,
kdy je možno získat na dotacích 50 - 80%)
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- sociální bydlení - první etapa rekonstrukce bývalého kina - vybudování 6 sociálních bytů s
využitím dotace bude-li poskytnuta
- náklady na zpracování PD na druhou etapu rekonstrukce bývalého kina na nebytové prostory
(zejména kulturní sál)
- nákup nového auta pro technickou četu (náhrada za dosluhující Berlingo) s preferencí značky
Dacia Duster
- implementace subsystému EKO IS GINIS - upgrade ekonomického systému
- areál městského stadionu - úpravy břehu podél Úpy (likvidace stromů + nové oplocení včetně
zasíťování
- spoluúčast města na dokanalizování města
- zpracování PD na vybudování lékařských ordinací v Domě s pečovatelskou službou
- rekonstrukce školních dílen
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1182/94/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 26.9.2018 ve 20,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 10.10.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
1.10.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 94. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 26.9.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 94. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.09.2018
USNESENÍ č. RM/1169/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2
společnosti SKI HOTEL, s.r.o., IČ 272 33 961, se sídlem 5. května 425, 542 24
Svoboda nad Úpou za účelem parkoviště pro klienty hotelu SKI HOTEL na adrese
5. května 425 (jedná se o 10 parkovacích míst) za roční nájemné ve výši 12.000 Kč
bez DPH s tím, že do příštího jednání rady bude připraven návrh nájemní smlouvy.
přijímá
b)
doplňující usnesení k bodu a) tohoto usnesení v tom smyslu, že město nesmí
zapomenout v rámci budoucího kolaudačního řízení (kde město je účastníkem
řízení), aby součástí kolaudačního řízení byl projekt autorizované osoby o výpočtu
potřebnosti parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační
části a aby podle toho město v kolaudačním řízení postupovalo ve smyslu, že je nutno
podmínit platnost kolaudačního souhlasu ve vazbě na příslušný počet skutečně
zajištěných parkovacích míst, a pokud nebude zajištěn odpovídající počet
parkovacích míst, bude muset být omezena kapacita hotelu v rámci kolaudačního
souhlasu.
USNESENÍ č. RM/1170/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na provedení elektroinstalace v přístřešku pro technickou četu u čerpací
stanice Benzina, a to od Pavla Čekaňák, IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám. 74, Svoboda
nad Úpou - nabídl cenu ve výši 59.553 Kč bez DPH (72.059 Kč s DPH).
USNESENÍ č. RM/1171/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti vlastníka domu čp. 309 na Sluneční stráni o umístění vodovodní přípojky
k domu na pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně projektové
dokumentace pro územní souhlas (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání
rady bude připraven koncept smlouvy o podmínkách realizace stavby, ve které budou stanoveny
podmínky realizace stavby a případné ujednání o budoucím věcném břemenu. Dále bylo
konstatováno, že do okruhu účastníků řízení v rámci územního řízení je třeba zahrnout také
nájemce části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
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USNESENÍ č. RM/1172/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci vybudování odstavné plochy u domu
čp. 249 na Sluneční stráni včetně projektové dokumentace s tím, že se stavbou nemá problém,
ale požaduje, aby nebyla poškozena přilehlá místní komunikace na p.p.č 500/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou a stavebník vyzve město k prohlídce před zahájením stavby a po dokončení realizace
USNESENÍ č. RM/1173/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost nájemce bytu č. 1 o povolení instalace satelitu na střechu budovy DPS pro byt č. 1,
protože v rámci DPS je instalován centrální satelitní rozvod, a tudíž individuální satelity
nebudou povolovány.
USNESENÍ č. RM/1174/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na druhou etapu rekonstrukce objektu bývalého kina čp. 473 na náměstí
Svornosti, kdy v zadní části domu by měly vzniknout nebytové prostory, zejména kulturní sál
(viz příloha originálu zápisu), kdy celková cenová nabídka za všechny 4 etapy (statický
průzkum, architektonicko-provozní studie, společná dokumentace pro získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, realizační dokumentace včetně výkazů výměr pro výběr
zhotovitele) činí 1,37 mil. Kč bez DPH (1.657.700 Kč s DPH) s tím, že město počká s
projektováním druhé etapy, pokud dopadne dotace na sociální bydlení v rámci první etapy.
USNESENÍ č. RM/1175/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 10.10.2018 od 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení - členové: Ing. Jiří Špetla –
starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města, Ing. Jaroslav Chmelař – člen
rady, náhradníci: Rajsner Jiří, Mgr. Petr Schön.
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
sněhové frézy ke stroji Weidemann“ (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p. 8, 549 11 Dolní Radechová
- MANATECH CZ s.r.o., IČ 260 45 095 se sídlem Vosmíkova 900, 396 01
Humpolec
- MTM Tech, s.r.o., IČ 604 71 417, se sídlem Janovská 375, 109 00 Praha 10
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USNESENÍ č. RM/1176/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
víkendové sazby a sazby o svátcích za pronájem sportovní haly s účinností od
1.10.2018 takto:
- sportovní hala v přízemí - 800 Kč včetně DPH / za 1 hodinu
- malá tělocvična v prvním patře - 500 Kč včetně DPH / 1 hodinu
s tím, že již vyfakturované částky do 26.9.2018 se nebudou měnit. Položka č. 3 v
současném Ceníku pronájmu sportovní haly ze dne 13.11.2014 se ruší.
b)
výši hrubé odměny za víkendové a svátkové služby v rámci provozu sportovní haly,
a to 180 Kč za 1 hodinu provozu (formou dohody o provedení práce brigádníkům i
stávajícím zaměstnancům).
USNESENÍ č. RM/1177/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
dopis vlastníků domu čp. 152 s připomínkami k návrhu opravy části komunikace Pod Světlou
Horou včetně odvodnění žlabu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada na svém původním
usnesení trvá, rošty budou odstraněny tak, aby se žlab dal pravidelně čistit. Co se týká třetí
připomínky - návrh na odstranění stávajících žlabů a uložení potrubí do nové vpusti, tak rada
odpovídá, že platí věta poslední uvedená v dopise, a to že soused pod domem čp. 152 si tuto
úpravu udělal na své náklady včetně smluvního zajištění s městem a vše dobře funguje, takže
rada doporučuje vlastníkovi objektu čp. 152, aby si na své náklady toto opatření rovněž
realizoval tak jako soused pod nimi.
USNESENÍ č. RM/1178/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků BJ Úpská 420 o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na
pozemek města č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně výtahu z projektové dokumentace. Rada
se žádostí zabývala a konstatovala, že v dané lokalitě by bylo vhodné přípojku přeprojektovat
na veřejný řad tak, aby sloužila i pro ostatní objekty, přičemž v tuto chvíli rada předběžně
souhlasí pouze s tím, že budou provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy, aby se mohl
dokončit v místě chodník a do budoucna se do něj nezasahovalo.
USNESENÍ č. RM/1179/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o posunutí
termínu splatnosti smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek
(podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/1180/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na zpracování PD na opravu objektu školních dílen od Ing. Jana
Chaloupského (viz příloha originálu zápisu) s tím, že s ohledem na výši předpokládané
nabídkové ceny je třeba udělat poptávkové řízení v souladu se Směrnicí města pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu vedených mimo režim zákona.
USNESENÍ č. RM/1181/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou paní R. H., a pokud byt nepřijme
nabídnout uvolněný byt dle Pořadníku dále od třetího místa v pořadí.
USNESENÍ č. RM/1182/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
následující investiční potřeby v rámci přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2019:
- další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení (6 - 10 mil. Kč v závislosti na dotačních titulech,
kdy je možno získat na dotacích 50 - 80%)
- sociální bydlení - první etapa rekonstrukce bývalého kina - vybudování 6 sociálních bytů s
využitím dotace bude-li poskytnuta
- náklady na zpracování PD na druhou etapu rekonstrukce bývalého kina na nebytové prostory
(zejména kulturní sál)
- nákup nového auta pro technickou četu (náhrada za dosluhující Berlingo) s preferencí značky
Dacia Duster
- implementace subsystému EKO IS GINIS - upgrade ekonomického systému
- areál městského stadionu - úpravy břehu podél Úpy (likvidace stromů + nové oplocení včetně
zasíťování
- spoluúčast města na dokanalizování města
- zpracování PD na vybudování lékařských ordinací v Domě s pečovatelskou službou
- rekonstrukce školních dílen
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