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Sp. značka: SVO/136/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.02.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Aktualizace Ceníku nájemného a pachtovného pro pozemky v majetku města

2.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

3.

Nájemní smlouva na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s SŽDC

4.

Architektonická studie a vizualizace akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad
Úpou"

5.

Poptávkové řízení na stavební práce "Oprava veřejného osvětlení na Sluneční stráni
ve Svobodě nad Úpou"

6.

Poptávkové řízení na zpracování PD projektu interiéru pro akci "Svoboda nad Úpou
- Společenské centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st. p.č. 109 a
p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou"

7.

Architektonický návrh mostu Nepomuckého od projektanta

8.

Nabídka pojištění od DAS pojišťovny pro město

9.

Dotační programy města pro rok 2021

10.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků
pro rok 2021 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby

11.

Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Transport Trutnov
s.r.o.

12.

Žádost ČEZ – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění
stavby (výměna sloupů VN na Sluneční stráni)
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13.

Žádost o pronájem parcely p.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou

14.

Přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+0 (pro jednotlivce) v DPS

15.

Upřesnění pravidel rekonstrukcí bytů v DPS po konzultaci s právníkem města a
schválení smluvního vztahu (Dohoda o změně předmětu nájmu)

1. Aktualizace Ceníku nájemného a pachtovného pro pozemky v majetku města
Radě města byl předložen návrh aktualizace Ceníku nájemného a pachtovného pro pozemky v
majetku města (viz příloha originálu zápisu). Cílem aktualizace je celkové zjednodušení,
zpřehlednění položek a úprava cen, které odpovídají obvyklým cenám v dané době. Návrh také
počítá s širší možností individuálního nastavení ceny s přihlédnutím ke konkrétnímu místu ve městě
a způsobu využití pronajatého pozemku. I nadále bude platit, že pokud výpočtem nájemného bude
zjištěna cena nižší jak 500 Kč, tak nájemné bude stanoveno v hodnotě 500 Kč ročně. K návrhu
neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník nájemného a pachtovného pro pozemky v majetku města (viz příloha originálu zápisu), kdy
cílem vydání nového ceníku je celkové zjednodušení, zpřehlednění položek a úprava cen, které
odpovídají obvyklým cenám v dané době. Ceník také počítá s širší možností individuálního
nastavení ceny s přihlédnutím ke konkrétnímu místu ve městě a způsobu využití pronajatého
pozemku. I nadále bude platit, že pokud výpočtem nájemného bude zjištěna cena nižší jak 500 Kč,
tak nájemné bude stanoveno v hodnotě 500 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/576/45/2021 bylo přijato.
2. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Radě města byl předložen Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice vysvětlila smysl a
účel tohoto sazebníku. Nikdo neměl k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/577/45/2021 bylo přijato.
3. Nájemní smlouva na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s SŽDC
Radě města byl podán návrh na podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pronájem parcely
p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od SŽDC. Tento nájemní vztah je předpokladem pro
následný bezúplatný převod parcely pod komunikací v majetku města, o který projevilo město
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zájem (viz jednání rady dne 1.2.2021, přijaté usnesení č. RM/563/44/2021). Rada přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou od SŽDC, protože tento nájemní vztah je předpokladem pro následný bezúplatný převod
parcely pod komunikací v majetku města, o který projevilo město zájem (viz jednání rady dne
1.2.2021, přijaté usnesení č. RM/563/44/2021).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/578/45/2021 bylo přijato.
4. Architektonická studie a vizualizace akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad
Úpou"
Radě města byla předložena k projednání Architektonická studie a vizualizace akce "Svoboda nad
Úpou - Společenské centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957,
k.ú. Svoboda nad Úpou" od vybraného projektanta Ing. arch. Michala Rosy. Starosta informoval
radu o stavu prací na projektové dokumentaci, kdy pan architekt na PD intenzivně pracuje a řeší
mnoho detailů, které pravidelně konzultuje s vedením města. Výsledkem je tato studie, která bude
přílohou následujícího poptávkového řízení na vybavení vnitřních prostor nového společenského
centra a po vysoutěžení bude vše předloženo k projednání na březnovém zastupitelstvu. Nikdo z
přítomných neměl námitky ke studii, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Architektonickou studii a vizualizaci akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum, dostavba a
rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou" od vybraného
projektanta Ing. arch. Michala Rosy, která bude přílohou následujícího poptávkového řízení na
vybavení vnitřních prostor nového společenského centra a po vysoutěžení bude vše předloženo k
projednání na březnovém zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/579/45/2021 bylo přijato.
5. Poptávkové řízení na stavební práce "Oprava veřejného osvětlení na Sluneční stráni
ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace k poptávkovému řízení na stavební
práce "Oprava veřejného osvětlení na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou"" (vše viz přílohy
originálu zápisu).
V této souvislosti tajemnice informovala radu o novele zákona č. 134/2016 Sb., o o zadávání
veřejných zakázek, kdy došlo v § 6 k doplnění odst. 4, jenž zavádí pro zadavatele povinnost
dodržování nových zásad, a to zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Na základě novely tajemnice zpracovala
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací v
této veřejné zakázce, jehož cílem je postup zadavatele ve vztahu k těmto zásadám, který je řádně
odůvodněn vzhledem k povaze a smyslu zakázky. Tajemnice doplnila, že tento checklist
konzultovala s vedoucím oddělení metodiky a kontroly, odboru ekonomického na KÚ
Královéhradeckého kraje a neměl k němu námitky. Novela zákona byla schválena v prosinci 2020
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s platností a účinností od 1.1.2021 bez přechodného období a bohužel k novele zákona prozatím
nejsou ze strany MMR výkladové metodiky či návody, jak tuto novelu chápat. Jedinou pomůckou
je metodika MPSV, ze které tajemnice vycházela při zpracování kontrolního listu.
Dále tajemnice krátce okomentovala změny ve Výzvě k podání nabídky oproti minulým letům
(byla zastropována maximální možná nabídková cena na předpokládanou hodnotu zakázky, bylo
zapracováno vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávaní a inovací
prostřednictvím přílohy č. 5 a doplněním do obchodních podmínek, resp. závazného vzoru
Smlouvy o dílo, byly doplněny technické podmínky - ustanovení o výskytu případných obchodních
názvů některých dodávek a dále o nutné kompatibilitě se stávajícím řídícím systémem VO, který
byl instalován v předchozích letech - jedná se o řídící systém Citytouch (přihlášení do systému přes
https://citytouch.com ) od společnosti Signify, která získala licenci na značku Philips.
Rada neměla k podkladovému materiálu žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň
(3 úseky) a autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou“.
b)
finální podobu kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce vedené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek s názvem "Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové
nádraží ve Svobodě nad Úpou", která obsahuje (všechny dokumenty jsou přílohou
originálu zápisu, vyjma výkazů výměr a projektových dokumentací):
Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzva k podání nabídky na VZMR na
stavební práce s názvem „Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a
autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou“
 Příloha č. 1 - Výkaz výměr, resp. slepý rozpočet k ocenění – 4 dílčí výkazy pro
jednotlivé lokality
 Příloha č. 2 - 4 dílčí projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované
Pavlem Munzarem, Projektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543 03
Vrchlabí, IČ: 13189638 pod zak.č. 49/2020 s datem vyhotovení 09/2020 pro
lokality Autobusové nádraží, Sluneční stráň – úsek 1, Sluneční stráň – úsek 2,
Sluneční stráň – úsek 3
 Příloha č. 3 - Závazný vzor Smlouvy o dílo
 Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
 Příloha č. 5 - Závazný vzor Čestného prohlášení dodavatele ohledně dodržování
zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání
a inovací podle § 6 odst. 4 zákona.
jmenuje
c)
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení s názvem
"Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve
Svobodě nad Úpou" členy hodnotící komise, a to Mgr. Petra Týfu, Tomáše Hovarda,
Ing. Jaroslava Chmelaře, Jiřího Rajsnera a Petra Horáčka, a jejich náhradníky Mgr.
Petra Schöna a Ing. Helmuta Ruseho, přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení
proběhne dne 22.3.2021 od 15,00 hodin.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/580/45/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

6. Poptávkové řízení na zpracování PD projektu interiéru pro akci "Svoboda nad Úpou Společenské centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957,
k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace k poptávkovému řízení na
zpracování PD projektu interiéru pro akci "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum, dostavba a
rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou" (vše viz přílohy
originálu zápisu).
V této souvislosti tajemnice informovala radu, že i zde byl zpracován kontrolní list na základě
novely zákona č. 134/2016 Sb., o o zadávání veřejných zakázek jako v předchozím bodě.
Starosta informoval, že k podpisu Smlouvy o dílo navrhuje, aby došlo až po 15.3.2021, protože by
se na jednání zastupitelstva mělo vše odsouhlasit, tj. architektonická studie a výsledek
poptávkového řízení na interiéry s tím, že bude připraven i návrh rozpočtového opatření. V rámci
rozpočtového opatření navrhuje provést pouze přesun z obecné projektové činnosti (na kterou je
vyčleněno v rozpočtu na rok 2021 3,5 mil. Kč) na posílení položky 3319/6119 (podrobně popsáno
v příloze).
Rada neměla k podkladovému materiálu žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování dílčích částí projektové
dokumentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské centrum, dostavba a
rekonstrukce objektu č.p.473“, a to projekt AV technologie, projekt interiérů, projekt
parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
dílčích částí projektové dokumentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p.473“, a to projekt AV technologie,
projekt interiérů, projekt parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“ včetně
- Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo
- Přílohy č. 2 – Architektonická studie od společnosti ROSA – ARCHITEKT s.r.o.
c)

d)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) zaslána:
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01
Trutnov,
- vocet arch s.r.o., IČ 08798842, se sídlem Novodvorská 232, 541 01 Trutnov,
- PROJEKTIS, spol. s r.o., IČ 45537879, se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 46. schůze Rady města dne 1.3.2021.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/581/45/2021 bylo přijato.
7. Architektonický návrh mostu Nepomuckého od projektanta
Radě města byl předložen architektonický návrh mostu Nepomuckého od projektanta Ing. Ivana
Šíra (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu, že schválení návrhu je pro projektanta
nutné k finalizaci projektové dokumentace (smluvní termín dodání PD je do 31.3.2021). K návrhu
neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
architektonický návrh mostu Nepomuckého od projektanta Ing. Ivana Šíra (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že schválení návrhu je pro projektanta nutné k finalizaci projektové dokumentace
(smluvní termín dodání PD je do 31.3.2021).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/582/45/2021 bylo přijato.
8. Nabídka pojištění od DAS pojišťovny pro město
Radě města předložil starosta nabídku zástupce společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro
ČR na pojištění právní ochrany města, která by se týkala zastupitelů města, ale i zaměstnanců města.
Rozsah právní ochrany je variabilní a lze jej rozšiřovat dle rozhodnutí města. Starosta podrobně
představil nabídku, možnosti a význam pojištění a aplikoval na konkrétních případech z jiných
měst a obcí. Členové rady se nabídkou zabývali a shodli se na tom, že by bylo vhodné mít
zpracovány konkrétní variantní nabídky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zajistil od zástupce společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
variantní nabídky na pojištění právní ochrany města, která by se týkala zastupitelů města, ale i
zaměstnanců města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/583/45/2021 bylo přijato.
9. Dotační programy města pro rok 2021
Radě města byly předloženy návrhy dotačních programů pro rok 2021, a to:
1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
města v roce 2021 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti
2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
města v roce 2021 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti
3) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
města v roce 2021 na kulturní aktivity včetně žádosti
4) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
města v roce 2021 na sociální služby a aktivity včetně žádosti
K návrhům neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:

z rozpočtu
z rozpočtu
z rozpočtu
z rozpočtu

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)

znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity
dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
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c)

d)

znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na kulturní aktivity
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sociální služby a
aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/575/45/2021 bylo přijato.
10. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků
pro rok 2021 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby
Radě města byl předložen podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok
2020 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi pro rok 2021 a návrh na úpravu č. 1
Rozpočtu DPS na rok 2021 ve vazbě na provedené vyúčtování (vše viz přílohy originálu zápisu).
Tajemnice tento každoroční materiál stručně okomentovala. Dále doplnila, že tento podkladový
materiál byl již zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvech do konce března
a do programu svobodského zastupitelstva dne 15.3.2021 bude rovněž zařazen. Rada neměla
připomínky k předloženým materiálům, a proto bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi pro rok 2021 (vše přílohy
originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál bude neprodleně zaslán
všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu
jednání svobodského zastupitelstva dne 15.3.2021 s návrhem na schválení.
schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2021 (snížení na 1.211.000 Kč), úprava
výnosů od okolních obcí (navýšení na 1.058.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské
služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu (navýšení o 68.720 Kč)
a úprava nákladů - posílení mzdových nákladů o částku 68.720 Kč z poskytnuté
dotace nad rámec plánu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/584/45/2021 bylo přijato.

11. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Transport Trutnov s.r.o.
Radě města byl předložen návrh Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů se společností
Transport Trutnov s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Tento návrh podrobně okomentoval Mgr.
Schön. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Transport Trutnov s.r.o. (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/585/45/2021 bylo přijato.
12. Žádost ČEZ – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění
stavby (výměna sloupů VN na Sluneční stráni)
Radě města byla předložena žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006793/1 (viz příloha originálu
zápisu). Předmětem smlouvy je výměna sloupů VN na Sluneční stráni. Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-122006793/1 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/586/45/2021 bylo přijato.
13. Žádost o pronájem parcely p.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou
před provozovnou Lucky Bistro v Tyršově ulici za účelem umístění předzahrádky. Rada hlasovala
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před
objektem čp. 521 v Tyršově ulici.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/587/45/2021 bylo přijato.

14. Přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+0 (pro jednotlivce) v DPS
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení uvolněného bytu č. 10 pro
jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Dle kontroly aktuálního
pořadníku žadatelů k 15.2.2021 bylo zjištěno, že v pořadníku žadatelů o byt pro jednotlivce v
současné době není nikdo s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou, a proto rada neměla k návrhu
připomínky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 10 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou paní
, trvale bytem
Malá Úpa . V případě nepřijetí bytu rada stanovuje přidělit byt č.10
dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/588/45/2021 bylo přijato.
15. Upřesnění pravidel rekonstrukcí bytů v DPS po konzultaci s právníkem města a
schválení smluvního vztahu (Dohoda o změně předmětu nájmu)
Starosta informoval radu o jednání s městským právníkem ve věci do budoucna prováděných
rekonstrukcí či stavebních úprav bytů v DPS ze strany nájemníků. Nutnost změny vyplynula z
dosavadní praxe, která však nebyla v souladu s potřebami města a vytvářela nejisté právní prostředí
pro město i klienty DPS z pohledu pozdějších reklamací stavebních prací, odpovědnosti za škody
při a po realizaci prací, finančním vyrovnání s městem v případě ukončení nájmu apod. Nájemní
smlouva neumožňuje úpravy bytů. Dohodou o změně nájmu může město jako vlastník nemovitosti
vyjít vstříc nájemcům, kteří jsou zvyklí na vyšší standard bydlení, ale nad případnou rekonstrukcí
bytů musí mít město jasnou kontrolu a nájemci si musí uvědomit, že v případě ukončení nájemního
vztahu se vzdávají finančního vyrovnání v souvislosti se zhodnocením bytu provedenými
stavebními úpravami. Vše je upraveno ve zpracované vzorové Dohodě o změně předmětu nájmu
(viz příloha originálu zápisu), kterou zpracoval městský právník JUDr. Havel. Rada neměla k
návrhu dohody připomínky. Ve vztahu k požadovaným úpravám bytu č.5 v DPS tedy rada požaduje
v souladu s odst. 4 dohody předložení Smlouvy o dílo se stavební firmou, která bude realizovat
případné stavební práce a dodá vybrané zařizovací předměty za cenu dle odsouhlaseného
položkového rozpočtu prací včetně ocenění zařizovacích předmětů.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vzor Dohody o změně nájmu, kterou může město jako vlastník nemovitosti (objekt
DPS) vyjít vstříc nájemníkům, kteří jsou zvyklí na vyšší standard bydlení a chtějí si
provést úpravy bytu či jeho rekonstrukci, kterou vypracoval JUDr. Havel (viz příloha
originálu zápisu).
b)
ve vztahu k požadovaným úpravám bytu č.5 v DPS, požadavek rady v souladu s odst.
4 vzorové dohody dle bodu a) tohoto usnesení na předložení Smlouvy o dílo se
stavební firmou, která bude realizovat případné stavební práce a dodá vybrané
zařizovací předměty za cenu dle odsouhlaseného položkového rozpočtu prací včetně
ocenění zařizovacích předmětů.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/589/45/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 15.2.2021 v 17,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 1.3.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 16.2.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
15.2.2021.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.02.2021
USNESENÍ č. RM/575/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Transport Trutnov s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/576/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník nájemného a pachtovného pro pozemky v majetku města (viz příloha originálu zápisu),
kdy cílem vydání nového ceníku je celkové zjednodušení, zpřehlednění položek a úprava cen,
které odpovídají obvyklým cenám v dané době. Ceník také počítá s širší možností
individuálního nastavení ceny s přihlédnutím ke konkrétnímu místu ve městě a způsobu využití
pronajatého pozemku. I nadále bude platit, že pokud výpočtem nájemného bude zjištěna cena
nižší jak 500 Kč, tak nájemné bude stanoveno v hodnotě 500 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/577/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/578/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou od SŽDC, protože tento nájemní vztah je předpokladem pro následný bezúplatný
převod parcely pod komunikací v majetku města, o který projevilo město zájem (viz jednání
rady dne 1.2.2021, přijaté usnesení č. RM/563/44/2021).
USNESENÍ č. RM/579/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Architektonickou studii a vizualizaci akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou"
od vybraného projektanta Ing. arch. Michala Rosy, která bude přílohou následujícího
poptávkového řízení na vybavení vnitřních prostor nového společenského centra a po
vysoutěžení bude vše předloženo k projednání na březnovém zastupitelstvu.
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USNESENÍ č. RM/580/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava veřejného osvětlení
Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou“.
b)
finální podobu kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce vedené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek s názvem "Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové
nádraží ve Svobodě nad Úpou", která obsahuje (všechny dokumenty jsou přílohou
originálu zápisu, vyjma výkazů výměr a projektových dokumentací):
Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzva k podání nabídky na VZMR na
stavební práce s názvem „Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a
autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou“
 Příloha č. 1 - Výkaz výměr, resp. slepý rozpočet k ocenění – 4 dílčí výkazy pro
jednotlivé lokality
 Příloha č. 2 - 4 dílčí projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované
Pavlem Munzarem, Projektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543 03
Vrchlabí, IČ: 13189638 pod zak.č. 49/2020 s datem vyhotovení 09/2020 pro
lokality Autobusové nádraží, Sluneční stráň – úsek 1, Sluneční stráň – úsek 2,
Sluneční stráň – úsek 3
 Příloha č. 3 - Závazný vzor Smlouvy o dílo
 Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
 Příloha č. 5 - Závazný vzor Čestného prohlášení dodavatele ohledně dodržování
zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání
a inovací podle § 6 odst. 4 zákona.
jmenuje
c)
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení s názvem
"Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve
Svobodě nad Úpou" členy hodnotící komise, a to Mgr. Petra Týfu, Tomáše Hovarda,
Ing. Jaroslava Chmelaře, Jiřího Rajsnera a Petra Horáčka, a jejich náhradníky Mgr.
Petra Schöna a Ing. Helmuta Ruseho, přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení
proběhne dne 22.3.2021 od 15,00 hodin.
USNESENÍ č. RM/581/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování dílčích částí projektové
dokumentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské centrum, dostavba a
rekonstrukce objektu č.p.473“, a to projekt AV technologie, projekt interiérů, projekt
parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
dílčích částí projektové dokumentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p.473“, a to projekt AV technologie,
projekt interiérů, projekt parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“ včetně
- Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo
- Přílohy č. 2 – Architektonická studie od společnosti ROSA – ARCHITEKT s.r.o.
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c)

d)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) zaslána:
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01
Trutnov,
- vocet arch s.r.o., IČ 08798842, se sídlem Novodvorská 232, 541 01 Trutnov,
- PROJEKTIS, spol. s r.o., IČ 45537879, se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr
králové nad Labem
vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 46. schůze Rady města dne 1.3.2021.

USNESENÍ č. RM/582/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
architektonický návrh mostu Nepomuckého od projektanta Ing. Ivana Šíra (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že schválení návrhu je pro projektanta nutné k finalizaci projektové dokumentace
(smluvní termín dodání PD je do 31.3.2021).
USNESENÍ č. RM/583/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zajistil od zástupce společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
variantní nabídky na pojištění právní ochrany města, která by se týkala zastupitelů města, ale i
zaměstnanců města.
USNESENÍ č. RM/584/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity
dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
c)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na kulturní aktivity
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
d)

znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sociální služby a
aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/585/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi pro rok 2021 (vše přílohy
originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál bude neprodleně zaslán
všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu
jednání svobodského zastupitelstva dne 15.3.2021 s návrhem na schválení.
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schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2021 (snížení na 1.211.000 Kč), úprava
výnosů od okolních obcí (navýšení na 1.058.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské
služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu (navýšení o 68.720 Kč)
a úprava nákladů - posílení mzdových nákladů o částku 68.720 Kč z poskytnuté
dotace nad rámec plánu.
USNESENÍ č. RM/586/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-122006793/1 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/587/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
před objektem čp. 521 v Tyršově ulici.
USNESENÍ č. RM/588/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 10 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou paní
, trvale bytem
Malá Úpa . V případě nepřijetí bytu rada stanovuje přidělit byt
č.10 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/589/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vzor Dohody o změně nájmu, kterou může město jako vlastník nemovitosti (objekt
DPS) vyjít vstříc nájemníkům, kteří jsou zvyklí na vyšší standard bydlení a chtějí si
provést úpravy bytu či jeho rekonstrukci, kterou vypracoval JUDr. Havel (viz příloha
originálu zápisu).
b)

ve vztahu k požadovaným úpravám bytu č.5 v DPS, požadavek rady v souladu s odst.
4 vzorové dohody dle bodu a) tohoto usnesení na předložení Smlouvy o dílo se
stavební firmou, která bude realizovat případné stavební práce a dodá vybrané
zařizovací předměty za cenu dle odsouhlaseného položkového rozpočtu prací včetně
ocenění zařizovacích předmětů.
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