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Sp. značka: SVO/420/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.03.2021
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.

Vyhodnocení nabídek VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na
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"

2.

Pronájem dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (Horská ulice
JAPIO s.r.o.)

3.

Pronájem parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II - úprava nájemního vztahu

4.

Žádost o pronájem pozemku na parkování – p.p.č. 147/1 a 236/2, oba k.ú. Maršov I

5.

Návrh smlouvy o právu provést stavbu – SVNU50_optický kabel, p.p.č. 10/5, 632 a
636, vše k.ú. Maršov I (Rýchorské sídliště)

6.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021-místní poplatek z pobytu

7.

Variantní nabídky pojištění od D.A.S. pojišťovny pro město

8.

Program jednání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou

9.

Přidělení bytu č. 5 v režimu nájemního bydlení v domě č. 473 na nám. Svornosti

10.

Ceník služeb poskytovaných Městem Svoboda nad Úpou

11.

Přehled o hospodářském výsledku za rok 2020 a návrh na jeho rozdělení u obou
příspěvkových organizací města

12.

Žádosti o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
19/2020

13.

Schválení prodeje nepoužívaných vozidel z majetku Domu s pečovatelskou službou

14.

Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (doplnění
celoročního svozu bioodpadu)
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15.

Rekonstrukce bytu č.5 v DPS Svoboda nad Úpou

16.

Nabídka společnosti SIKA CZ, S.R.O. – materiální pomoc ve formě respirátorů FFP2
vyrobených v EU

17.

Návrh na zrušení dugoutů za sportovní halou v areálu městského stadionu s ohledem
na vandalismus

1. Vyhodnocení nabídek VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na
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 jediná doručená nabídka v rámci VZMR na služby - Zpracování dílčích
částí PD (interiéry) na 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", a to od společnosti ROSA ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu
ve výši 450.000 Kč bez DPH, 544.500 Kč včetně DPH. V rámci poptávkového řízení byla
předpokládaná hodnota stanovena částkou 480.000 Kč bez DPH a tato cena byla zastropována jako
nepřekročitelná. Předložená nabídka splnila veškeré podmínky a náležitosti poptávkového řízení,
a proto rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na 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" od společnosti ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem
Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez DPH, 544.500 Kč včetně
DPH s tím, že k podpisu Smlouvy o dílo dojde až po 15.3.2021 po projednání na veřejném zasedání
Zastupitelstva města, kde se celá záležitost bude projednávat, a dále bude připraveno patřičné
rozpočtové opatření (bude navržen pouze přesun rozpočtových prostředků z obecné projektové
činnosti na konkrétní PD).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/590/46/2021 bylo přijato.
2. Pronájem dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (Horská ulice
JAPIO s.r.o.)
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy se společností JAPIO spol. s r.o. (viz příloha
originálu zápisu), jejímž předmětem je pronájem dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle Záměru města č. 05/2021 o výměrách 105 m2 a 25 m2. Rada ke znění nájemní
smlouvy neměla připomínky a doplnila, resp. stanovila individuální sazbu nájemného ve výši
10.000 Kč bez DPH ročně s tím, že společnost si musí ještě zajistit patřičné dopravní značení na
své náklady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy se společností JAPIO spol. s r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je pronájem dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 05/2021 o výměrách 105 m2 a 25 m2 s tím, že stanovila individuální sazbu nájemného ve výši
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10.000 Kč bez DPH ročně a dále s tím, že společnost si musí ještě zajistit patřičné dopravní značení
na své náklady
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/591/46/2021 bylo přijato.
3. Pronájem parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II - úprava nájemního vztahu
Radě města bylo předloženo znění nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov
II o výměře 970 m2 dle Záměru města č. 07/2021 s panem
(viz příloha originálu zápisu)
za účelem dvou parkovacích míst, plochy pod dřevěným seníkem, plochy pro skládku instalačního
materiálu, ostatní plochy pro sekání trávy. Rada ke znění nájemní smlouvy neměla připomínky
(pouze bude v čl. III, odst. 2 vypuštěno v první větě + 21% DPH) a stanovila individuální celkovou
výši nájemného v částce 1.500 Kč ročně. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II o výměře 970 m2 dle
Záměru města č. 07/2021 s panem
(viz příloha originálu zápisu) za účelem dvou
parkovacích míst, plochy pod dřevěným seníkem, plochy pro skládku instalačního materiálu,
ostatní plochy pro sekání trávy s tím, že stanovila individuální celkovou výši nájemného v částce
1.500 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/592/46/2021 bylo přijato.
4. Žádost o pronájem pozemku na parkování – p.p.č. 147/1 a 236/2, oba k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníků RD č. 347 na Novém světě o pronájem části pozemku
na parkování, a to parcel p.p.č. 147/1 a 236/2, obě k.ú. Maršov I. Na parcele p.p.č. 147/1 je zřízeno
věcné břemeno pro společnost ČEZ Distribuce a.s., kde vede podzemní elektrické vedení. Stavební
technik sdělil, že se v dané části jedná o poměrně svažitý terén, takže vybudování parkovacího stání
by znamenalo značný zásah do svahu a také zpevnění s nějakou opěrnou zdí. Pan Horáček upozornil
na skutečnost, že v dané navazující lokalitě je počítáno s výstavbou rodinných domů. Nicméně bylo
konstatováno, že situace s parkováním v dané lokalitě není ideální, a proto rada přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníků RD č. 347 na Novém světě o pronájem části pozemku na parkování, a to parcel
p.p.č. 147/1 a 236/2, obě k.ú. Maršov I, ale z důvodů popsaných v zápise požaduje předložení
projektové dokumentace na vybudování parkovacího stání a dále konstatuje, že pokud by rada
stavbu v budoucnosti připustila tak pouze jako stavbu dočasnou, s ohledem na skutečnost, že v dané
navazující lokalitě je počítáno s rozvojem území (výstavba rodinných domů).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/593/46/2021 bylo přijato.
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5. Návrh smlouvy o právu provést stavbu – SVNU50_optický kabel, p.p.č. 10/5, 632 a 636,
vše k.ú. Maršov I (Rýchorské sídliště)
Radě města byl předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu "Komunikační vedení a zařízení
– SVNU50_optický kabel" na parcelách p.p.č. 10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském
sídlišti se společností CETIN a.s. (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Schön vysvětlil, že tato
smlouva již byla schválena na 31. schůzi Rady města dne 1.6.2020 ovšem s termínem dokončení
do 31.10.2020. Smlouva nebyla dosud uzavřena, protože společnost nezajistila podpis smlouvy.
Smlouva je nyní předložena ve stejném znění, pouze se mění termín dokončení do 31.7.2021 a je
předložena nová příloha - Výkres C.2. Rada neměla ke smlouvě připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu "Komunikační vedení a zařízení – SVNU50_optický kabel" na
parcelách p.p.č. 10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti se společností CETIN
a.s. (viz příloha originálu zápisu + viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/594/46/2021 bylo přijato.
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021-místní poplatek z pobytu
Radě města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
(viz příloha originálu zápisu), který reaguje pouze na novelu daňového řádu z prosince 2020, kterou
města a obce nestihly zapracovat do svých nových vyhlášek, protože byla přijata v závěru prosince
2020. Novou vyhláškou se nemění sazby, ale pouze některé textové úpravy, např. v čl. 8
Osvobození apod. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu
zápisu), který reaguje pouze na novelu v daňového řádu z prosince 2020, kterou města a obce
nestihly zapracovat do svých nových vyhlášek, protože byla přijata v závěru prosince 2020 (novou
vyhláškou se nemění sazby, ale pouze některé textové úpravy, např. v čl. 8 Osvobození apod.) s
tím, že bude tento bod zařazen do jednání březnového zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/595/46/2021 bylo přijato.
7. Variantní nabídky pojištění od D.A.S. pojišťovny pro město
Radě města byly předloženy variantní nabídky na právní ochranu pro město od pojišťovny D.A.S.
Rechtsschutz AG. Právní ochrana je nabízena pro členy zastupitelstva a pro zaměstnance města
včetně zaměstnanců organizačních složek. Starosta navrhl využít střední cestu, tj. variantu 2, která
spočívá v základním rozsahu právní ochrany + právní ochrana pro spory a nároky ze smluv (viz
nabídka v příloze originálu zápisu). Bylo krátce diskutováno o nabídce, zejména o konkrétních
možnostech využití. Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na právní ochranu pro město od pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG (právní ochrana pro
členy zastupitelstva a pro zaměstnance města včetně zaměstnanců organizačních složek), a to ve
formou varianty 2, která spočívá v základním rozsahu právní ochrany + právní ochrana pro spory
a nároky ze smluv (viz nabídka v příloze originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/596/46/2021 bylo přijato.
8. Program jednání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
Radě města byl předložen program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 15.3.2021 (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice navrhla doplnit program ještě o bod Delegování zástupce města na Valnou hromadu společnosti VAK Trutnov a.s.. Jiný návrh na
změnu či doplnění nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.3.2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že bude doplněn program ještě o bod - Delegování zástupce města na
Valnou hromadu společnosti VAK Trutnov a.s..
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/597/46/2021 bylo přijato.
9. Přidělení bytu č. 5 v režimu nájemního bydlení v domě č. 473 na nám. Svornosti
Radě města byla předložena žádost o přidělení bytu č. 5 v režimu nájemního bydlení v domě č. 473
na nám. Svornosti od paní
. Starosta informoval radu o jednání se zástupci
dotačního orgánu ve smyslu, že se městu nedaří obsadit byty v rámci sociálního bydlení, resp. že
město nechce připustit ničení bytů v rámci sociálního bydlení. Informoval o tom, že 80. Výzva
nebyla tak přísná jako ty následující a město by mělo splnit tři indikátory:
1) počet podpořených bytů pro sociální bydlení v počtu 6 bytů - splněno,
2) nárůst kapacity sociálních bytů na 13 lůžek - splněno,
3) obsadit byty sociálními klienty - to se zatím nedaří a město to musí prokázat, že pro to udělalo
nějaké kroky, např. zpracovat transparentní nabídku na webu města - ano je vytvořena sekce
sociální bydlení, oslovit instituce v okolí, které pracují s lidmi z cílové skupiny - byly osloveny,
několik klientů se o sociální byt zajímalo, ale v požadované lhůtě 30 dnů nedodali potřebné
dokumenty, nedostavili se na sjednané schůzky atd., takže spisy byly uzavřeny kvůli nedodržení
povinností ze strany klientů. Tuto spisovou dokumentaci vede sociální pracovnice. Pokud se tedy
nepodaří byty obsadit lidmi z cílové skupiny, je umožněno obsadit byty lidmi i mimo cílovou
skupinu, ale pouze na dobu určitou maximálně 1 rok. Ve vazbě na usnesení zastupitelstva rada
schválila pravidla pro přidělování bytů mimo sociální bydlení. Pokud takovou žádost město přijme,
je nejprve posouzena sociální pracovnicí, zda by takový žadatel nesplnil podmínky z hlediska
sociálního bydlení.
Nyní město eviduje jednu žádost (viz výše), která je tedy předložena radě. Žadatelka je
samoživitelka a podala si žádost o přidělení bytu č.5 (3 + KK ve 3. NP) s tím, že bude byt obývat
společně se svými dvěma syny v režimu nájemního bydlení (prověření sociální situace odmítla,
takže žádost nebyla vyhodnocena v režimu sociálního bydlení).
Starosta informoval radu, že na základě schůzky s dotačními pracovníky vyplynul jednoznačný
závěr, že město musí byty urychleně obsadit.
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Na základě výše uvedených informací se rada shodla na tom, že žádosti vyhoví a stanovila čisté
měsíční nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu č. 5, tj. celkem 7.490 Kč + zálohy
na služby a energie.
Dále tajemnice požádala o výjimku pro žadatelku, a to ve věci chovu psa v bytě. Podle pravidel a
domovního řádu je chov domácích zvířat zakázán. Rada se danou výjimkou zabývala a
konstatovala, že s ohledem na známost žadatelky a její očekávaný bezproblémový vztah k majetku
města (bytu) v tomto případě výjimku udělí.
Dále ještě tajemnice požádala radu o schválení zajištění internetového připojení do všech bytů
prostřednictvím společnosti SATAN s.r.o. Trutnov za nabízený poplatek 420,-Kč včetně DPH pro
všechny byty, tj. 70 Kč na jeden byt. Tato částka bude zahrnuta do služeb, pokud nájemci o
internetové připojení projeví zájem. Rada tento návrh rovněž schválila.
V rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní
, trvale bytem Janské Lázně čp.
na dobu určitou 1 roku od uzavření
nájemní smlouvy za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu č. 5, tj.
celkem 7.490 Kč + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením
nájemní smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa v bytě
a tímto jí chov psa v bytě povoluje.
b)
zajištění internetového připojení do všech bytů prostřednictvím společnosti SATAN
s.r.o. Trutnov za nabízený poplatek 420,-Kč včetně DPH pro všechny byty, tj. 70 Kč
na jeden byt. Tato částka bude zahrnuta do služeb, pokud nájemci o internetové
připojení projeví zájem.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/598/46/2021 bylo přijato.
10. Ceník služeb poskytovaných Městem Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen nový Ceník služeb a dodávek poskytovaných Městem Svoboda nad Úpou
prostřednictvím Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice
krátce okomentovala předložený návrh, kdy původní ceník byl z roku 2012, některé služby město
již neposkytuje, někde bylo nutno provést aktualizaci. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník služeb a dodávek poskytovaných Městem Svoboda nad Úpou prostřednictvím Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/599/46/2021 bylo přijato.
11. Přehled o hospodářském výsledku za rok 2020 a návrh na jeho rozdělení u obou
příspěvkových organizací města
Radě města byl předložen (viz přílohy originálu zápisu):
1) Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2020 – ZŠ a MŠ Svoboda
2) Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2020 – DPS Svoboda
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s návrhy ředitelů PO na rozdělení hospodářského výsledku.
Rada neměla k návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v
celkové výši 218.680,30 Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit
jeho stav 1.042.764 Kč) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2020.
b)
použití finančních prostředků z rezervního fondu PO Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na předfinancování akce Inovace ICT
učebny, která bude realizována z dotačních prostředků.
c)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 461.957,59 Kč
do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho stav 1.823.902,64 Kč) a
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/600/46/2021 bylo přijato.
12. Žádosti o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 19/2020
Tajemnice informovala radu, že na základě zveřejněného záměru města č. 19/2020 se sešly dvě
žádosti od dvou zájemců o parcelu p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2, druh
pozemku zahrada. Oba žadatelé uhradili požadovanou zálohu ve výši 5.000 Kč. Byl objednán
znalecký posudek, kterým byla parcela oceněna částkou 180.000 Kč (320 Kč / 1 m2). Tajemnice
tedy požádala radu o stanovení dalšího postupu. Rada v dané věci přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
postup ve věci zveřejněného záměru města č. 19/2020, kdy se sešly dvě žádosti od dvou zájemců
o parcelu p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2, druh pozemku zahrada. Rada
stanovuje tzv. obálkovou metodu, kdy minimální nabízenou cenou musí být částka 180.000 Kč,
která byla stanovena znaleckým posudkem, podání písemných nabídek v zalepených obálkách do
15.3.2021 do 16,30 hodin do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, otevíraní obálek
pak přímo na jednání zastupitelstva dne 15.3.2021 od 18 hodin a pověřuje tajemnici MěÚ, aby
zajistila se zájemci výběrové řízení formou obálkové metody.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/601/46/2021 bylo přijato.
13. Schválení prodeje nepoužívaných vozidel z majetku Domu s pečovatelskou službou
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o schválení prodeje 3 vozidel v souvislosti s
nákupem 4 nových vozidel z dotačního projektu v DPS z důvodu nepotřebnosti. Touto záležitostí
se zabýval radní pan Tomáš Hovard, aby doporučil nějaký způsob prodeje a nastínil alespoň
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orientační výkupní cenu vozidel. Na základě technických průkazů a najetých kilometrů na
tachometru aut, pan Hovard vyhodnotil následující orientační prodejní ceny:
PEUGEOT BIPPER, najeto 111847 km - 87.000,-Kč
PEUGEOT 107, najeto 138268 km - 38.000,-Kč
PEUGEOT PARTNER, najeto 105045 km - 215.000,-Kč
Ceny stanovil po prozkoumání cen vozů podobného stáří a najetých kilometrů. Pan Hovard
konstatoval. že z jeho zkušeností se momentálně kupují spíše ojetiny než nová auta, a proto navrhl
dát inzeráty na portál www.sauto.cz s výše navrhovanými cenami, které např. po dvou týdnech
aktualizovat podle zájmu.
Rada s návrhem pana Hovarda souhlasila a bylo přijato následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitelky DPS o schválení prodeje 3 vozidel (viz zápis) v souvislosti s
nákupem 4 nových vozidel z dotačního projektu v DPS z důvodu nepotřebnosti.
pověřuje
b)
ředitelku DPS, aby zajistila prodej nepotřebných vozidel v bodě a) tohoto usnesení
dle návrhu pana Hovarda (viz zápis).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/602/46/2021 bylo přijato.
14. Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (doplnění
celoročního svozu bioodpadu)
Radě města byl předložen Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne
20.12.2001 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. (viz příloh originálu zápisu). Tento dodatek
okomentoval starosta a informoval radu, že vyjednal s ředitelem společnosti celoroční zajištění
svozu bioodpadu z obce tak, že v zimních měsících bude svážen bioodpad 1x měsíčně (prosinec,
leden, únor, březen) a 16 svozů bioodpadu od jara do podzimu bude tak jako doposud jednou za 14
dní. Starosta informoval, že cílem této změny by mělo být snížení produkce směsného komunálního
odpadu a dle jeho zkušeností je i v zimě z domácnosti poměrně hodně bioodpadu, takže věří, že
zimní svoz má smysl. Jednou měsíčně dle jeho názoru to bude stačit, protože v zimě bioodpad v
popelnicích nebude páchnout vzhledem k nízkým teplotám. Rada po krátké diskusi hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 se společností
TRANSPORT Trutnov s.r.o. (viz příloh originálu zápisu), předmětem kterého je celoroční zajištění
svozu bioodpadu z obce tak, že v zimních měsících bude svážen bioodpad 1x měsíčně (prosinec,
leden, únor, březen) a 16 svozů bioodpadu od jara do podzimu bude tak jako doposud jednou za 14
dní.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/603/46/2021 bylo přijato.
15. Rekonstrukce bytu č.5 v DPS Svoboda nad Úpou
Starosta předložil radě finální podobu dokumentů, které souvisejí s rekonstrukcí bytu č. 5 v DPS.
Jedná se o následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
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- Dohodu o změně předmětu nájmu s nájemce bytu č. 5 v DPS
- Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet prací na rekonstrukci bytu
- Smlouva o dílo mezi Městem Svoboda nad Úpou, zhotovitelem (stavební firmou) a plátcem
(nájemce bytu)
Ve Smlouvě o dílo byly pouze upřesněny podmínky platby za dílo (rekonstrukci bytu si platí
nájemce z vlastních prostředků).
Rada hlasovala o návrhu následujícího usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finální podobu dokumentů, které souvisejí s rekonstrukcí bytu č. 5 v DPS. Jedná se o následující
dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
- Dohodu o změně předmětu nájmu s nájemce bytu č. 5 v DPS
- Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet prací na rekonstrukci bytu
- Smlouva o dílo mezi Městem Svoboda nad Úpou, zhotovitelem (stavební firmou) a plátcem
(nájemce bytu)
Ve Smlouvě o dílo byly pouze upřesněny podmínky platby za dílo (rekonstrukci bytu si platí
nájemce z vlastních prostředků).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/604/46/2021 bylo přijato.
16. Nabídka společnosti SIKA CZ, S.R.O. – materiální pomoc ve formě respirátorů
FFP2 vyrobených v EU
Radě města byla předložena nabídka společnosti SIKA CZ, S.R.O. na dodání materiální pomoci ve
formě respirátorů FFP2 vyrobených v EU v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19. Starosta
informoval radu o této nabídce, kdy společnost podobným způsobem nabízí pomoc i v jiných
obcích, kde provozuje své podnikatelské aktivity. Rada se shodla na tom, že nabízenou pomoc
přijme. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
přijímá
nabídku společnosti SIKA CZ, S.R.O. na dodání materiální pomoci ve formě respirátorů FFP2
vyrobených v EU v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/605/46/2021 bylo přijato.
17. Návrh na zrušení dugoutů za sportovní halou v areálu městského stadionu s ohledem
na vandalismus
Radě města byl předložen návrh správce stadionu na zrušení dugoutů za sportovní halou s ohledem
na vandalismus na majetku města (propálené sítě) a nepořádek (odpadky, lahve, střepy, nedopalky
cigaret), který neustále přetrvává. Správce stadionu navrhl, že pokud bude na stadionu akce
baseballu či softbalu, tak osobně zajistí montáž mobilních stanů včetně laviček, které se po
skončení akce zase uloží. Nebude se jednat tedy o trvalé zastřešené sezení, které nyní slouží pouze
pro popíjení alkoholu a s tím spojeného nepořádku a vandalismu. V rámci tohoto bodu byla radě
předložena fotodokumentace. Stavební technik doplnil, že technický stav dugoutů je již za hranou,
kovové konstrukce jsou prohnilé, není na nich prováděna údržba a hrozí zde i nebezpečí zranění,
pokud by se kovová konstrukce zlomila.
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Na základě výše uvedeného rada přijla následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh správce stadionu na zrušení dugoutů za sportovní halou s ohledem na vandalismus na
majetku města (propálené sítě) a nepořádek (odpadky, lahve, střepy, nedopalky cigaret), který
neustále přetrvává, a proto, pokud bude na stadionu akce baseballu či softbalu, tak správce stadionu
zajistí montáž mobilních stanů včetně laviček, které se po skončení akce zase uloží tak, aby se
nejednalo o trvalé sezení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/606/46/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 1.3.2021 v 18,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 29.3.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 2.3.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
1.3.2021.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.03.2021
USNESENÍ č. RM/590/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na 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" od společnosti ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141,
se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez DPH,
544.500 Kč včetně DPH s tím, že k podpisu Smlouvy o dílo dojde až po 15.3.2021 po projednání
na veřejném zasedání Zastupitelstva města, kde se celá záležitost bude projednávat, a dále bude
připraveno patřičné rozpočtové opatření (bude navržen pouze přesun rozpočtových prostředků
z obecné projektové činnosti na konkrétní PD).
USNESENÍ č. RM/591/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy se společností JAPIO spol. s r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je pronájem dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru
města č. 05/2021 o výměrách 105 m2 a 25 m2 s tím, že stanovila individuální sazbu nájemného
ve výši 10.000 Kč bez DPH ročně a dále s tím, že společnost si musí ještě zajistit patřičné
dopravní značení na své náklady
USNESENÍ č. RM/592/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II o výměře 970 m2 dle
Záměru města č. 07/2021 s panem
(viz příloha originálu zápisu) za účelem dvou
parkovacích míst, plochy pod dřevěným seníkem, plochy pro skládku instalačního materiálu,
ostatní plochy pro sekání trávy s tím, že stanovila individuální celkovou výši nájemného v
částce 1.500 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/593/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníků RD č. 347 na Novém světě o pronájem části pozemku na parkování, a to parcel
p.p.č. 147/1 a 236/2, obě k.ú. Maršov I, ale z důvodů popsaných v zápise požaduje předložení
projektové dokumentace na vybudování parkovacího stání a dále konstatuje, že pokud by rada
stavbu v budoucnosti připustila tak pouze jako stavbu dočasnou, s ohledem na skutečnost, že v
dané navazující lokalitě je počítáno s rozvojem území (výstavba rodinných domů).
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USNESENÍ č. RM/594/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu "Komunikační vedení a zařízení – SVNU50_optický kabel"
na parcelách p.p.č. 10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti se společností
CETIN a.s. (viz příloha originálu zápisu + viz zápis).
USNESENÍ č. RM/595/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu
zápisu), který reaguje pouze na novelu v daňového řádu z prosince 2020, kterou města a obce
nestihly zapracovat do svých nových vyhlášek, protože byla přijata v závěru prosince 2020
(novou vyhláškou se nemění sazby, ale pouze některé textové úpravy, např. v čl. 8 Osvobození
apod) s tím, že bude tento bod zařazen do jednání březnového zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/596/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na právní ochranu pro město od pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG (právní ochrana
pro členy zastupitelstva a pro zaměstnance města včetně zaměstnanců organizačních složek), a
to ve formou varianty 2, která spočívá v základním rozsahu právní ochrany + právní ochrana
pro spory a nároky ze smluv (viz nabídka v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/597/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.3.2021 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že bude doplněn program ještě o bod - Delegování zástupce
města na Valnou hromadu společnosti VAK Trutnov a.s..
USNESENÍ č. RM/598/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní
, trvale bytem Janské Lázně čp.
na dobu určitou 1 roku od uzavření
nájemní smlouvy za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu č. 5, tj.
celkem 7.490 Kč + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením
nájemní smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa v bytě
a tímto jí chov psa v bytě povoluje.
b)
zajištění internetového připojení do všech bytů prostřednictvím společnosti SATAN
s.r.o. Trutnov za nabízený poplatek 420,-Kč včetně DPH pro všechny byty, tj. 70 Kč
na jeden byt. Tato částka bude zahrnuta do služeb, pokud nájemci o internetové
připojení projeví zájem.
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USNESENÍ č. RM/599/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník služeb a dodávek poskytovaných Městem Svoboda nad Úpou prostřednictvím Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/600/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v
celkové výši 218.680,30 Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit
jeho stav 1.042.764 Kč) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2020.
b)
použití finančních prostředků z rezervního fondu PO Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na předfinancování akce Inovace ICT
učebny, která bude realizována z dotačních prostředků.
c)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 461.957,59 Kč
do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho stav 1.823.902,64 Kč) a
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2020.

USNESENÍ č. RM/601/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
postup ve věci zveřejněného záměru města č. 19/2020, kdy se sešly dvě žádosti od dvou
zájemců o parcelu p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2, druh pozemku
zahrada. Rada stanovuje tzv. obálkovou metodu, kdy minimální nabízenou cenou musí být
částka 180.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem, podání písemných nabídek v
zalepených obálkách do 15.3.2021 do 16,30 hodin do podatelny Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou, otevíraní obálek pak přímo na jednání zastupitelstva dne 15.3.2021 od 18 hodin a
pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila se zájemci výběrové řízení formou obálkové metody.
USNESENÍ č. RM/602/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
ředitelku DPS, aby zajistila prodej nepotřebných vozidel v bodě a) tohoto usnesení
dle návrhu pana Hovarda (viz zápis).
schvaluje
a)
žádost ředitelky DPS o schválení prodeje 3 vozidel (viz zápis) v souvislosti s
nákupem 4 nových vozidel z dotačního projektu v DPS z důvodu nepotřebnosti.
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USNESENÍ č. RM/603/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 se společností
TRANSPORT Trutnov s.r.o. (viz příloh originálu zápisu), předmětem kterého je celoroční
zajištění svozu bioodpadu z obce tak, že v zimních měsících bude svážen bioodpad 1x měsíčně
(prosinec, leden, únor, březen) a 16 svozů bioodpadu od jara do podzimu bude tak jako doposud
jednou za 14 dní.
USNESENÍ č. RM/604/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finální podobu dokumentů, které souvisejí s rekonstrukcí bytu č. 5 v DPS. Jedná se o následující
dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
- Dohodu o změně předmětu nájmu s nájemce bytu č. 5 v DPS
- Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet prací na rekonstrukci bytu
- Smlouva o dílo mezi Městem Svoboda nad Úpou, zhotovitelem (stavební firmou) a plátcem
(nájemce bytu)
Ve Smlouvě o dílo byly pouze upřesněny podmínky platby za dílo (rekonstrukci bytu si platí
nájemce z vlastních prostředků).
USNESENÍ č. RM/605/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
přijímá
nabídku společnosti SIKA CZ, S.R.O. na dodání materiální pomoci ve formě respirátorů FFP2
vyrobených v EU v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19.
USNESENÍ č. RM/606/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh správce stadionu na zrušení dugoutů za sportovní halou s ohledem na vandalismus na
majetku města (propálené sítě) a nepořádek (odpadky, lahve, střepy, nedopalky cigaret), který
neustále přetrvává, a proto, pokud bude na stadionu akce baseballu či softbalu, tak správce
stadionu zajistí montáž mobilních stanů včetně laviček, které se po skončení akce zase uloží
tak, aby se nejednalo o trvalé sezení.
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