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Sp. značka: SVO/1341/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.04.2021
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 v rámci VZMR na dodávku s názvem "Zahradní rider s
příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství města"

2.

Žádost o provedení úprav bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou

3.

Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene zpevněné plochy u čp. 422

4.

Zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 651, části p.p.č. 954 a části p.p.č. 774/1, vše k.ú.
Svoboda nad Úpou

5.

Zveřejnění záměru pronájmu dvou částí p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
zahrádky + výpověď z nájmu na jednu ze dvou částí

6.

Žádost o krátkodobý pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú Svoboda nad Úpou za účelem
předzahrádky (před restaurací Národní dům)

7.

Žádost o stanovisko města k opravě fasády bytového domu čp. 486 v Úpské ulici

8.

Projednání odpovědi společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. - písemnost č.j.
SVO/1447/2021

9.

Pojištění majetku města od 1.5.2021

10.

Žádost o prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 v k.ú. Maršov I

11.

Návrh na prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na
koronavir

12.

Příprava nového systému odpadového hospodářství na základě legislativních změn
od roku 2022

13.

Návrh na instalaci zkušebních parkovacích automatů po obci
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14.

Žádost o směnu části parcely p.p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II za část parcely p.p.č. 682
v k.ú. Maršov I

15.

Žádost o nový nájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

1. Vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku s názvem "Zahradní rider s
příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství města"
V rámci VZMR na dodávku s názvem "Zahradní rider s příslušenstvím pro údržbu veřejných
prostranství města" byly radě předloženy tři doručené nabídky v zalepených obálkách. Starosta
postupně všechny otevřel a přečetl nabídkovou cenu z kupní smlouvy:
• Zemědělské družstvo Všestary, IČ 001 24 087, se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary nabízená cena za dodávku stroje činí 265.000 Kč bez DPH (320.650 Kč včetně DPH)
• KEŘKA s.r.o., IČ 647 91 033, se sídlem Fáblovka 518, 533 52 Pardubice - Polabiny - nabízená
cena za dodávku stroje činí 269.500 Kč bez DPH (326.095 Kč včetně DPH)
• Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310, se sídlem Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice
- nabízená cena za dodávku stroje činí 262.000 Kč bez DPH (317.020 Kč včetně DPH)
Na základě předložených nabídek rada provedla vyhodnocení a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku s názvem "Zahradní rider s příslušenstvím pro údržbu
veřejných prostranství města", a to firmu Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310, se sídlem
Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice, která nabídla cenu za dodávku stroje ve výši 262.000 Kč
bez DPH (317.020 Kč včetně DPH), a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy, jejíž znění
bylo součástí zadávací dokumentace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/623/48/2021 bylo přijato.
2. Žádost o provedení úprav bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou
Radě města byla předložena žádost nájemce bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou o
provedení úprav bytu v rozsahu dle návrhu Dohody o změně Předmětu Nájmu (viz příloha originálu
zápisu). Rada se rozsahem úprav zabývala s tím, že upravila znění dohodyv bodě č. 1, 4, 6 a 7
(upraveno v příloze originálu zápisu) a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou o provedení úprav bytu v rozsahu dle
návrhu Dohody o změně Předmětu Nájmu (viz příloha originálu zápisu, dále jen "dohoda") s tím,
že bude upraveno znění dohody v bodech č. 1, 4, 6 a 7 (upraveno v příloze originálu zápisu) a
nájemce ve spolupráci se zřizovatelem před zahájením prací vybere stavební firmu a předloží radě
ke schválení položkový rozpočet stavebních prací včetně zařizovacích předmětů a Smlouvu o dílo
v souladu s bodem 4 výše uvedené dohody.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/624/48/2021 bylo přijato.
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3. Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene zpevněné plochy u čp. 422
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene zpevněné plochy u čp. 422 (viz příloha originálu zápisu). Rada
neměla ke znění připomínky, pouze ke smlouvě bude přiložen výkres C2 dle bodu 1) v čl. II. jako
nedílná součást smlouvy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
zpevněné plochy u čp. 422 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že ke smlouvě bude přiložen výkres
C2 dle bodu 1) v čl. II. smlouvy jako nedílná součást smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/625/48/2021 bylo přijato.

4. Zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 651, části p.p.č. 954 a části p.p.č. 774/1, vše k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena informace o smrti nájemce parcel st.p.č. 651, části p.p.č. 954 a části
p.p.č. 774/1, vše k.ú. Svoboda nad Úpou, které jsou pronajaty za účelem provozování květinového
centra a zahradnictví u autobusového nádraží. Mgr. Schön vysvětlil, že městský právník
nedoporučuje přechod nájmu, ale uzavření nové nájemní smlouvy. Rada v dané věci přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcel st.p.č. 651 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře
127 m2) části p.p.č. 954 o výměře 993 m2 (druh pozemku zahrada) a části p.p.č. 774/1 o výměře
101 m2 (druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), vše k.ú. Svoboda
nad Úpou za účelem provozování květinového centra a zahradnictví.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/626/48/2021 bylo přijato.

5. Zveřejnění záměru pronájmu dvou částí p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
zahrádky + výpověď z nájmu na jednu ze dvou částí
Mgr. Schön radě vysvětlil situaci se zahrádkami na parcele p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(zakresleno na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) a podal návrh na podání výpovědi
z nájmu u části č. 6, protože tuto část nájemci nevyužívají a z našeho města se odstěhovali. Dále
podal návrh na zveřejnění záměru pronájmu dílů č. 2 a 3, a to z důvodu smrti nájemce, kdy přechod
nájmu je z hlediska zákona o obcích sporný a městský právník jej nedoporučuje. Rovněž navrhl,
aby i na část č. 6 byl zveřejněn záměr pronájmu. Rada vzala informace na vědomí a přijala
následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
nájem části č. 6 na parcele p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (zakresleno na
pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu), protože tato část zahrádky není
využívána a nájemci se odstěhovali z města, takže pověřuje Mgr. Schöna podáním
výpovědi nájemci.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu částí č. 2, 3 a 6 na parcele p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (zakresleno na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) za účelem
zahrádek.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/627/48/2021 bylo přijato.
6. Žádost o krátkodobý pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú Svoboda nad Úpou za účelem
předzahrádky (před restaurací Národní dům)
Radě města byla předložena žádost o krátkodobý pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú Svoboda nad
Úpou za účelem předzahrádky (před restaurací Národní dům). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 679/2 o výměře 10 m2, v k.ú Svoboda nad Úpou za účelem
předzahrádky (před restaurací Národní dům) na dobu určitou do 30.11.2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/628/48/2021 bylo přijato.
7. Žádost o stanovisko města k opravě fasády bytového domu čp. 486 v Úpské ulici
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k opravě fasády bytového domu čp. 486 v
Úpské ulici včetně drobných stavebních úprav (zateplení fasády, vybudování nových venkovních
dveří pro vstup do sklepa a zazdění stávajících dveří pro vstup do sklepa). Součástí žádosti byla
dokumentace pro ohlášení stavby a dále předložení barevného provedení fasády ve dvou
variantách, přičemž rada se přiklonila k barevnému provedení ve verzi SE3C + SE3E dle návrhu v
příloze originálu zápisu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání stanoviska města k opravě fasády bytového domu čp. 486 v
Úpské ulici včetně drobných stavebních úprav (zateplení fasády, vybudování nových venkovních
dveří pro vstup do sklepa a zazdění stávajících dveří pro vstup do sklepa) s tím, že rada doporučuje
žadateli využít barevné provedení fasády ve verzi SE3C + SE3E, a pro sokl pak MAR 2 M101 dle
návrhu v příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/629/48/2021 bylo přijato.
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8. Projednání odpovědi společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. - písemnost
č.j. SVO/1447/2021
Radě města byla předložena odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. (písemnost
č.j. SVO/1447/2021 doručená dne 8.4.2021), ve které jednatelka společnosti sděluje městu, že na
základě ústního jednání v terénu ze dne 6.4.2021 souhlasí se směnou částí pozemků p.p.č. 154/12
a p.p.č. 380 ve variantě předložené městem (podrobně viz písemnost v příloze originálu zápisu).
Starosta informoval radu, že na základě těchto jednání bylo provedeno v pátek 16.4.2021
geodetické zaměření obou částí pozemků za účasti obou stran a nyní se zpracovává geometrický
plán. Jakmile bude vyhotovený, pověří městského právníka, aby vypracoval návrh směnné
smlouvy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. (písemnost č.j. SVO/1447/2021 doručená dne
8.4.2021), ve které jednatelka společnosti sděluje městu, že na základě ústního jednání v terénu ze
dne 6.4.2021 souhlasí se směnou částí pozemků p.p.č. 154/12 a p.p.č. 380 ve variantě předložené
městem (podrobně viz písemnost v příloze originálu zápisu). Starosta informoval radu, že na
základě těchto jednání bylo provedeno v pátek 16.4.2021 geodetické zaměření obou částí pozemků
za účasti obou stran a nyní se zpracovává geometrický plán. Jakmile bude vyhotovený, pověří
městského právníka, aby vypracoval návrh směnné smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/630/48/2021 bylo přijato.
9. Pojištění majetku města od 1.5.2021
Radě města byla předložena variantní nabídka od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na
pojištění majetku města od 1.5.2021, a to na období 1 roku a na 3 roky:
- nabídka na období od 1.5.2021 - 30.4.2022 ve výši 288.479 Kč (viz příloha originálu zápisu)
- nabídka na období od 1.5.2021 - 30.4.2024 ve výši 288.479 Kč ročně (viz příloha originálu zápisu)
Tajemnice navrhla, zda by se rada nechtěla zabývat nabídkou na tříleté pojistné, a to vzhledem k
tomu, že roční pojistné je stejné pro obě varianty. Starosta konstatoval, že v nabídce není využita
sleva, ze které by vyplýval závazek města dodržet tříletou lhůtu pojistné smlouvy, a proto navrhl
využít nabídku na tříletou pojistnou smlouvu a zafixovat si tak výši pojistného na tři roky, protože
pokud není v nabídce využita sleva, lze pojistnou smlouvu i tak vypovědět.
Bylo hlasování o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2021 v rámci
tříleté pojistné smlouvy na období od 1.5.2021 - 30.4.2024 za částku pojistného ve výši
288.479 Kč (podrobně viz zápis a nabídka - viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/631/48/2021 bylo přijato.
10. Žádost o prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka hotelu PROM o prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5
o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I. Důvodem žádosti je následná směna se Správou KRNAP.
Starosta informoval radu o jednání s panem Procházkou, kdy předmětem směny by měl být
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pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který se nachází u hotelu PROM,
hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že majetkoprávní
vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo zbavovat lesních
pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou KRNAP. Město sice chápe situaci
žadatele, protože bohužel Správa KRNAP pozemky neprodává, ale pouze směňuje. Rada
doporučuje žadateli se podívat po jiných lesních pozemcích na území města, kterých je velké
množství, a nejsou v majetku města či Správy KRNAP.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I dle
žádosti, protože důvodem žádosti je následná směna se Správou KRNAP, kdy předmětem směny
by měl být pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který se nachází u
hotelu PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že
majetkoprávní vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo zbavovat
lesních pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou KRNAP.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/632/48/2021 bylo přijato.
11. Návrh na prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na
koronavir
Tajemnice MěÚ předložila radě návrh na prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného
obcí o nakládání s komunálním odpadem pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na
koronavirovou situaci, která trvá již déle než rok. V úhrnu se jedná o částku cca 58.000 Kč včetně
DPH, což dle jejího názoru není velká položka v rozpočtu města, a přestože to podnikatelům asi
zásadně nepomůže, je to určité vstřícné gesto ze strany města. Informovala také o tom, že tento
týden město obdrželo kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů na daňové výnosy ve
výši 86.000 Kč pro rok 2021, se kterým město ani nepočítalo, takže prominutí těchto plateb radě
doporučuje. Doplnila ještě, že v loňském roce podnikatelské subjekty platby uhradily, přestože
využívaly odpadový systém jen po část roku a situace v letošním roce se stále nelepší a ubytovací
služby jsou zavřené a převážná většina služeb rovněž. I kdyby se ubytovací zařízení a uzavřené
služby otevřely třeba v květnu či červnu, tak budou využívat systém jen půl roku, což mají v
podstatě "předplacené" z loňského roku.
Rada se zabývala soupisem uzavřených smluv s jednotlivými subjekty a shodla se na tom, že platby
za využívání odpadového systému města podnikatelským subjektům promine pro rok 2021, ale
pouze těm, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny (ubytování, služby typu kadeřnictví,
pedikúra, rehabilitace, cukrárna, disko club Deprese, prodej sudového vína). U druhu činnosti
kancelář, autodoprava, čerpací stanice LPG, Krkonošský agrokomplex, DPS se platby nepromíjí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem
pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na koronavirovou situaci, a to u
podnikatelských subjektů, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny (ubytování, služby typu
kadeřnictví, pedikúra, rehabilitace, cukrárna, disko club Deprese, prodej sudového vína). U druhu
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činnosti kancelář, autodoprava, čerpací stanice LPG, Krkonošský agrokomplex, DPS se platby
nepromíjí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/633/48/2021 bylo přijato.
12. Příprava nového systému odpadového hospodářství na základě legislativních změn
od roku 2022
Rada města se zabývala přípravou nového systému odpadového hospodářství na základě
legislativních změn od roku 2022. V souvislosti s tím byl radě předložen podkladový materiál se
zásadními otázkami, které je třeba v rámci diskuse nastavit tak, aby do příštího jednání rady mohly
být připraveny první návrhy obecně závazných vyhlášek.
Rada se jednotlivými body zabývala a dospěla k tomu, že:
- z hlediska nové legislativy město využije nový druh vybíraného poplatku, a to poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství
- v kombinaci s výše uvedeným poplatkem město musí připravit nový systém odpadového
hospodářství, v rámci kterého byly stanoveny první zásadní změny od 1.1.2022:
1) snížit četnost svozů SKO (směsný komunální odpad) 1x 14 dní
2) precizně sledovat množství vydaných čárových kódů na černé popelnice – dokončit kontrolu a
případně provést redukci vydaných kódů (např. 1 RD a 2 občané v něm bydlící by neměli mít dvě
nálepky na černou popelnici, výjimka pro plechovou popelnici na popel – prověřit oprávněnost
takového požadavku).
2) nastavit četnost svozů tříděných složek KO (plasty, papír, sklo, bioodpad) 1x za 14 dní, pro
každý kalendářní rok bude zpracován konkrétní kalendář svozů, který bude distribuován do
domácností, zveřejněn na informačních kanálech
3) zjistit potřebnost množství 120 l nádob na tříděné složky KO (plast a papír) pro vlastníky RD
4) zajistit v rozpočtu (rozpočtové opatření v červnu 2021) finanční prostředky na nákup těchto
nádob městem s tím, že občanům budou předávány bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce
5) redukce kontejnerových stání, případně redukce soustřeďovacích nádob na nich - do příští rady
udělat inventarizaci kontejnerových stání po obci a podrobný přehled umístěných nádob
6) vyřešit otázku, kde se bude odkládat, resp. budou soustřeďovat další složky KO, které je třeba
třídit – sklo (bílé, barevné - bylo dohodnuto, že město nebude prozatím rozlišovat barvu skla), kovy,
elektrozařízení, baterie, šatstvo, jedlé tuky a oleje, objemný odpad (i nadále 2x ročně), nebezpečný
odpad (i nadále 3x ročně), v rámci revize dle předchozího bodu kontejnerových stání nově nastavit
a zapracovat do nového návrhu vyhlášky
7) dořešit stanovení případných výjimek pro zimní období, kde je problém dojezd svozových vozů
- pokusit se vyjednat se svozovou firmou, aby používala v těchto lokalitách menší vozy, které bez
problémů vyjedou do kopců
8) zrušení smluv s podnikatelskými subjekty – uzavřou si smlouvy přímo s Transportem, město si
ponechá pouze kontrolní činnost
Cílem těchto opatření je snížit náklady na odpadový systém a minimalizovat množství
nevytříděného směsného odpadu na 1 obyvatele, protože od toho se pak odvíjí platba za 1 tunu při
nesplnění množství - viz přehled vývoje skládkovného:
Přehled vývoje skládkovného v následujících letech s ohledem na množství komunálního odpadu v kg na osobu/rok
rok
max. množství odpadu na obyvatele
platba Kč/t při nesplnění max. množství

2021
200 kg
800 Kč

2022
190 kg
900 Kč

2023
180 kg
1 000 Kč

2024
170 kg
1 250 Kč

2025
160 kg
1 500 Kč

2026
150 kg
1 600 Kč

2027
140 kg
1 700 Kč

2028
130 kg
1 800 Kč

2029
120 kg
1 850 Kč

Pokud nebude dosaženo tříděním odpadů ze strany všech obyvatel max. množství odpadu na 1
obyvatele, muselo by docházet ke zdražování poplatku za odpad, který podle současné legislativy
může činit až 1.200 Kč ročně.
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
přípravu nového systému odpadového hospodářství na základě legislativních změn
od roku 2022 (podrobně viz zápis).
rozhodla
b)
o zavedení druhu vybíraného poplatku za odpad od roku 2022, kterým bude poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství ve spojení se zavedením nového
obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje tajemnici MěÚ, aby ve
spolupráci s Mgr. Schönem připravila do příští rady první návrhy obecně závazných
vyhlášek v souladu se zápisem.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/634/48/2021 bylo přijato.
13. Návrh na instalaci zkušebních parkovacích automatů po obci
Starosta města předložil radě podkladový materiál a konstatoval, že rada se od loňského roku
zabývá komplexním řešením tzv. provozu v klidu, nebo-li parkováním po obci. Je nutné zdůraznit,
že město nemá žádnou zákonnou povinnost, aby občanům a investorům zajišťovalo parkování.
Zajistit parkování (garážování) vozidla je plně věcí každého z nás. Město by mělo jistě zajistit
určitou plochu a čas stání vozidla našim občanům, pokud jedou do centra na nákup, k lékaři, na
poštu, do školy, na hřiště, na úřad apod. Měli bychom být schopni nabídnout krátkodobé parkování
turistům a návštěvníkům, kteří navštěvují restaurace a jiné služby. Pokud jsou ve městě však přes
noc, parkování zajišťuje ubytovatel na vlastních pozemcích. Město postrádá v této věci jakoukoliv
koncepci a regulaci. Není to věc politicky populární, ale je to nutný předpoklad k tomu, abychom
reagovali na sílící zájem turistů a zvyšující se počet vozidel v rodinách. Starosta informoval v této
věci, že jednal zatím se zástupci dvou firem, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají
(SABA Click Park s.r.o., MPLA). Komplexní studie je nutná. Probíhající konzultace by městu měly
říct, co by měla taková studie obsahovat a následně oslovit firmy ve výběrovém řízení.
V současnosti není v obci parkování nijak regulováno. Společnost SABA Click Park nabídla městu
několik parkovacích automatů na zkoušku, které by mohly být osazeny na exponovaných místech
(autobusové nádraží, ulice 5. května, náměstí). Měsíční náklady (sběr a zpracování dat) na
zapůjčení na zkoušku je uvedeno v příloze. Tyto automaty nepotřebují přívod elektřiny, neboť mají
vlastní zdroj. Parkovací automaty jsou dnes sofistikovaná zařízení napojená na dálkový sběr dat.
Pracuje se s SPZ vozidly. Platby lze realizovat mincemi, ale hlavně kartou či mobilem, jak je běžné
jinde. Údaje o pohybu na jednotlivých automatech lze využít v úpravě a rozvoji systému.
Rada se v rámci diskuse zabývala problematikou parkování a shodla se na tom, že je opravdu nutné
ji začít řešit, byť to bude velmi nepopulární, ale jakmile se rozjede turistická sezóna, tlak na
parkování v obci (zejména odstavená auta turistů) bude sílit. Rada tedy přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na instalaci několika parkovacích automatů na zkoušku, které by mohly být osazeny na
exponovaných místech (autobusové nádraží, ulice 5. května, náměstí). Měsíční náklady (sběr a
zpracování dat) na zapůjčení na zkoušku je uvedeno v příloze originálu zápisu. Tyto automaty
nepotřebují přívod elektřiny, neboť mají vlastní zdroj. Rada pověřuje starostu, aby dojednal
instalaci prvních třech parkovacích automatů na zkoušku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/635/48/2021 bylo přijato.
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14. Žádost o směnu části parcely p.p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II za část parcely p.p.č. 682 v
k.ú. Maršov I
Starosta předložil radě žádost rodiny Bajburinových o výměnu (případně prodej) části pozemku
p.p.č. 388/2 (na kterém má město autobusovou zastávku v Maršově II a částečně chodník, který
nikam nevede) za část parcely p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala a zjistila, že u
obou parcel se jedná druhově o ostatní plochu, ale z hlediska Územního plánu mají obě parcely
zcela jiné využití - pozemek města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I je podle ÚP území obytná
smíšená/transformační, na kterém lze realizovat mnoho záměrů, na rozdíl od parcely p.p.č. 388/1
v k.ú. Maršov II, která je vedena v ÚP jako zahrady, louky, veřejná zeleň v souvislém zastavění Ostatní plochy funkčního využití, kde využití takového pozemku je značně omezené a přípustné
jsou zde pouze aktivity v podobě drobných staveb pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí
těchto ploch.
Rada se znovu situací zabývala a konstatovala, že nejjednodušším řešením bude přemístit
autobusovou zastávku na pozemek města (zastávka je na hranici parcely p.p.č. 388/2, takže její
přesun bude velmi jednoduchý). Co se týká chodníku, tak město jej nepotřebuje, protože nikam
nevede, takže město nabídne rodině Bajburinových odkup části parcely pod chodníkem, případně
věcné břemeno a pokud nedojde ke shodě, může si jej žadatel ponechat a zazelenit.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost rodiny o výměnu (případně prodej) části pozemku p.p.č. 388/2 (na kterém má
město autobusovou zastávku v Maršově II a částečně chodník, který nikam nevede)
za část parcely p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I z důvodů popsaných v zápise.
pověřuje
b)
starostu města a stavebního technika, aby zajistili přesun autobusové zastávky v
Maršově II na pozemek města p.p.č. 388/1 v k.ú Maršov II.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/636/48/2021 bylo přijato.
15. Žádost o nový nájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Na základě minulého jednání s jednatelem společnosti R Burger s.r.o. byla radě předložena žádost
o nový nájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 54 m2. Rada hlasovala o návrh
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 54 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/637/48/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 19.4.2021 v 18,05 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 10.5.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 20.4.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
19.4.2021.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.04.2021
USNESENÍ č. RM/623/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku s názvem "Zahradní rider s příslušenstvím pro
údržbu veřejných prostranství města", a to firmu Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310,
se sídlem Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice, která nabídla cenu za dodávku stroje ve výši
262.000 Kč bez DPH (317.020 Kč včetně DPH), a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy, jejíž znění bylo součástí zadávací dokumentace.
USNESENÍ č. RM/624/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou o provedení úprav bytu v rozsahu
dle návrhu Dohody o změně Předmětu Nájmu (viz příloha originálu zápisu, dále jen "dohoda")
s tím, že bude upraveno znění dohody v bodech č. 1, 4, 6 a 7 (upraveno v příloze originálu
zápisu) a nájemce ve spolupráci se zřizovatelem před zahájením prací vybere stavební firmu a
předloží radě ke schválení položkový rozpočet stavebních prací včetně zařizovacích předmětů
a Smlouvu o dílo v souladu s bodem 4 výše uvedené dohody.
USNESENÍ č. RM/625/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
zpevněné plochy u čp. 422 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že ke smlouvě bude přiložen
výkres C2 dle bodu 1) v čl. II. smlouvy jako nedílná součást smlouvy.
USNESENÍ č. RM/626/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcel st.p.č. 651 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 127 m2) části p.p.č. 954 o výměře 993 m2 (druh pozemku zahrada) a části p.p.č. 774/1
o výměře 101 m2 (druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), vše
k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem provozování květinového centra a zahradnictví.
USNESENÍ č. RM/627/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
nájem části č. 6 na parcele p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (zakresleno na
pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu), protože tato část zahrádky není
využívána a nájemci se odstěhovali z města, takže pověřuje Mgr. Schöna podáním
výpovědi nájemci.
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schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu částí č. 2, 3 a 6 na parcele p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (zakresleno na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) za účelem
zahrádek.
USNESENÍ č. RM/628/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 679/2 o výměře 10 m2, v k.ú Svoboda nad Úpou za
účelem předzahrádky (před restaurací Národní dům) na dobu určitou do 30.11.2021.
USNESENÍ č. RM/629/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání stanoviska města k opravě fasády bytového domu čp. 486
v Úpské ulici včetně drobných stavebních úprav (zateplení fasády, vybudování nových
venkovních dveří pro vstup do sklepa a zazdění stávajících dveří pro vstup do sklepa) s tím, že
rada doporučuje žadateli využít barevné provedení fasády ve verzi SE3C + SE3E, a pro sokl
pak MAR 2 M101 dle návrhu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/630/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odpověď společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. (písemnost č.j. SVO/1447/2021 doručená dne
8.4.2021), ve které jednatelka společnosti sděluje městu, že na základě ústního jednání v terénu
ze dne 6.4.2021 souhlasí se směnou částí pozemků p.p.č. 154/12 a p.p.č. 380 ve variantě
předložené městem (podrobně viz písemnost v příloze originálu zápisu). Starosta informoval
radu, že na základě těchto jednání bylo provedeno v pátek 16.4.2021 geodetické zaměření obou
částí pozemků za účasti obou stran a nyní se zpracovává geometrický plán. Jakmile bude
vyhotovený, pověří městského právníka, aby vypracoval návrh směnné smlouvy.
USNESENÍ č. RM/631/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2021 v
rámci tříleté pojistné smlouvy na období od 1.5.2021 - 30.4.2024 za částku pojistného ve výši
288.479 Kč (podrobně viz zápis a nabídka - viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/632/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I dle
žádosti, protože důvodem žádosti je následná směna se Správou KRNAP, kdy předmětem
směny by měl být pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který se
nachází u hotelu PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí zabývala a shodla
se na tom, že majetkoprávní vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město
nemělo zbavovat lesních pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou
KRNAP.
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USNESENÍ č. RM/633/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním
odpadem pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na koronavirovou situaci, a to u
podnikatelských subjektů, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny (ubytování, služby
typu kadeřnictví, pedikúra, rehabilitace, cukrárna, disko club Deprese, prodej sudového vína).
U druhu činnosti kancelář, autodoprava, čerpací stanice LPG, Krkonošský agrokomplex, DPS
se platby nepromíjí.
USNESENÍ č. RM/634/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
přípravu nového systému odpadového hospodářství na základě legislativních změn
od roku 2022 (podrobně viz zápis).
rozhodla
b)
o zavedení druhu vybíraného poplatku za odpad od roku 2022, kterým bude poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství ve spojení se zavedením nového
obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje tajemnici MěÚ, aby ve
spolupráci s Mgr. Schönem připravila do příští rady první návrhy obecně závazných
vyhlášek v souladu se zápisem.
USNESENÍ č. RM/635/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na instalaci několika parkovacích automatů na zkoušku, které by mohly být osazeny
na exponovaných místech (autobusové nádraží, ulice 5. května, náměstí). Měsíční náklady (sběr
a zpracování dat) na zapůjčení na zkoušku je uvedeno v příloze originálu zápisu. Tyto automaty
nepotřebují přívod elektřiny, neboť mají vlastní zdroj. Rada pověřuje starostu, aby dojednal
instalaci prvních třech parkovacích automatů na zkoušku.
USNESENÍ č. RM/636/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost rodiny o výměnu (případně prodej) části pozemku p.p.č. 388/2 (na kterém má
město autobusovou zastávku v Maršově II a částečně chodník, který nikam nevede)
za část parcely p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I z důvodů popsaných v zápise.
pověřuje
b)
starostu města a stavebního technika, aby zajistili přesun autobusové zastávky v
Maršově II na pozemek města p.p.č. 388/1 v k.ú Maršov II.
USNESENÍ č. RM/637/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 54 m2.
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