*MESUX000RIKK*
MESUX000RIKK
Sp. značka: SVO/3408/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.08.2021
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.

Žádost o schválení dohody o umístění stavby a SBS o zřízení VB (umístění distribuční
soustavy) na pp.p.č.379/1, k.ú. Maršov II (RD Jan Tlachač)

2.

Žádost o souhlas se stavebními úpravami bytového domu čp. 561 v Tyršově ulici

3.

Žádost o stanovisko města ke stavbě nádrže na dešťovou vodu na parcele žadatele st.p.č.
139/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o stanovisko k PD pro stavbu "Svobodan/Úpou obnova vn k TU_0010 MKPB"
pro investora ČEZ Distribuce, a.s.

5.

Žádost o stanovisko města ke stavbě "Změna stavby před dokončením na st.p.č. 162/3 a
161/4, k.ú. Maršov I"

6.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 346/1 a 341/56, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Žádost o vymezení parkovacího místa před čp. 499 na nám. Svornosti pro osobu se
ZTP/P

9.

Nabídka bezúplatného převodu parcely p.p.č. 773 v k.ú. Svoboda nad Úpou od Správy
železnic, st. org.

10.

Návrh nájemní smlouvy s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel p.p.č. 726 a 834/3,
obě v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely stavební akce "Výměna nosné ocelové
konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou"

11.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně - vyjádření sousední obce

12.

Návrh na zpracování dendrologického průzkumu dřevin - stromořadí na Muchomůrce
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13.

Návrh na zpracování PD opravy mostu v Maršově II na základě vyjádření mostního
projektanta

14.

Návrh na umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o.

15.

Písemná zpráva o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ a MŠ s názvem "ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou - dodávka počítačového vybavení II"

16.

Oprava rozdělení hospodářského výsledku PO DPS za rok 2020

17.

Žádost o zavedení pečovatelské služby

18.

Návrh ředitelky DPS na odprodej vozu Peugeot Partner dle nabídky společnosti
AutoESA a.s.

19.

Kontrola hospodaření obou PO k 30.6.2021, změna rozpočtu školy, kontrola
poskytování peč. služby

20.

Návrh programu jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13.9.2021

1. Žádost o schválení dohody o umístění stavby a SBS o zřízení VB (umístění distribuční
soustavy) na pp.p.č.379/1, k.ú. Maršov II (RD Jan Tlachač)
Radě města byla předložena žádost o souhlas s umístěním stavby a návrh Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022631/SoSB/VB/02
Svoboda nad Úpou, knn pro p.č. 109/2 (viz příloha originálu zápisu). Dotčeným pozemkem města
je parcela p.p.č. 379/1 v k.ú. Maršov II, kdy u hranice pozemku bude uložen v zemi kabel, cca
4 bm, pilíř bude na pozemku stavebníka, navrhovaná cena za věcné břemeno činí 2.000 Kč + DPH.
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti stavebníka o souhlas s umístěním stavby a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022631/SoSB/VB/02 Svoboda
nad Úpou, knn pro p.č. 109/2 (viz příloha originálu zápisu), kdy dotčeným pozemkem města je
parcela p.p.č. 379/1 v k.ú. Maršov II (uložení kabelu u hranice pozemku v délce cca 4 bm, pilíř
bude na pozemku stavebníka) a cena za věcné břemeno činí 2.000 Kč + DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/718/54/2021 bylo přijato.
2. Žádost o souhlas se stavebními úpravami bytového domu čp. 561 v Tyršově ulici
Radě města byla předložena žádost o souhlas se stavebními úpravami bytového domu čp. 561 v
Tyršově ulici. Předmětem stavebních úprav bytového domu č.p. 561 v Tyršově ulici je výměna
nevyhovující střešní krytiny (a případná oprava narušených částí krovu) a osazení nových střešních
oken (místo 3 ks 6 kusů). Práce jsou již prováděny, na místě byla provedena stavebním úřadem dne
17.8.2021 kontrolní prohlídka. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění nepovolených stavebních
úprav. Stavebník si podal žádost o dodatečné povolení stavebních úprav.
Starosta města informoval radu o jednáních s vlastníky tohoto domu, kdy město požádalo o věcné
břemeno na části jejich pozemku (pouze cca 3 m2) v souvislosti s řešením parkovací plochy za
radnicí pro účely plánovaného Společenského centra. Vlastníci bytového domu nesouhlasili s
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věcným břemenem, takže město muselo opustit v rámci projektu revitalizaci parkovací plochy a
bude ji muset řešit jako samostatnou akci po dokončení realizace Společenského centra v
budoucnu. Podmínkou udělení souhlasu byl požadavek ze strany vlastníků na získání 6 parkovacích
míst, což samozřejmě město nemohlo akceptovat výměnou za pouhé 3 m2, takže k dohodě nedošlo.
Nicméně starosta navrhl udělit souhlas se výše popsanými stavebními úpravami, ovšem za
předpokladu, že v žádném případě stavebními úpravami nedojde ke zvýšení počtu bytových
jednotek v domě, pokud nebudou zajištěna potřebná parkovací místa v docházkové vzdálenosti.
Rada souhlasila s návrhem starosty, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas se stavebními úpravami bytového domu čp. 561 v Tyršově ulici, kdy předmětem stavebních
úprav bytového domu č.p. 561 v Tyršově ulici je výměna nevyhovující střešní krytiny (a případná
oprava narušených částí krovu) a osazení nových střešních oken (místo 3 ks 6 kusů), ovšem za
předpokladu, že v žádném případě stavebními úpravami nedojde ke zvýšení počtu bytových
jednotek v domě, pokud nebudou zajištěna potřebná parkovací místa v docházkové vzdálenosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/719/54/2021 bylo přijato.
3. Žádost o stanovisko města ke stavbě nádrže na dešťovou vodu na parcele žadatele
st.p.č. 139/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ke stavbě nádrže na dešťovou vodu na
parcele žadatele st.p.č. 139/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Žadatel provedl bez územního souhlasu
stavbu nádrže na dešťovou vodu na st.p.č. 139/2, k.ú. Svoboda nad Úpou, u rodinného domu č.p.
542, ul. 5 května) Plastová nádrž (1,35 x 1,7 m) je zapuštěna do země, přepadová voda bude
svedena do stávající dešťové kanalizace. Na místě byla provedena stavebním úřadem dne 2.7.2021
a dne 4.8.2021 kontrolní prohlídka stavby na základě podnětu sousedů. Stavební úřad zahájil řízení
o odstranění nepovolené stavby. Stavebník dne 12.7.2021 podal žádost o dodatečné povolení
stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 4.8.2021 vyzval stavebníka k doplnění podkladů k žádosti.
Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že nemůže vydat stanovisko k záměru žadatele, protože k
žádosti nebyla předložena projektová dokumentace, která bude řešit konkrétní napojení do stávající
dešťové kanalizace. Podle sdělení starosty společnost VAK Trutnov neumožnuje napojení
dešťovky do kanalizace a městu není známo, že by v této části nějaká dešťová kanalizace
existovala. V rámci projektové dokumentace tedy musí být uvedena konkrétní provedení stavby a
jejího napojení včetně vyjádření vlastníků případné původní kanalizace.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k žádosti o stanovisko města ke stavbě nádrže na dešťovou vodu na parcele
žadatele st.p.č. 139/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, u rodinného domu č.p. 542, ul. 5 května z důvodů,
které jsou popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/720/54/2021 bylo přijato.
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4. Žádost o stanovisko k PD pro stavbu "Svoboda n/Úpou obnova vn k TU_0010 MKPB"
pro investora ČEZ Distribuce, a.s.
Radě města byla předložena žádost o vydání stanoviska k PD pro stavbu "Svoboda n/Úpou obnova
vn k TU_0010 MKPB" pro investora ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o liniovou stavbu veřejné
technické infrastruktury - udržovací práce, výměna podpěrných bodů ve stávající trase a výměna
vedení 35 kV ve stávající trase. Stavbou nejsou přímo dotčeny pozemky města. Rada neměla k
žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k PD pro stavbu "Svoboda n/Úpou obnova vn k TU_0010 MKPB" pro investora
ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o liniovou stavbu veřejné technické infrastruktury - udržovací práce,
výměna podpěrných bodů ve stávající trase a výměna vedení 35 kV ve stávající trase a stavbou
nejsou přímo dotčeny pozemky města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/721/54/2021 bylo přijato.
5. Žádost o stanovisko města ke stavbě "Změna stavby před dokončením na st.p.č. 162/3
a 161/4, k.ú. Maršov I"
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ke stavbě "Změna stavby před dokončením
na st.p.č. 162/3 a 161/4, k.ú. Maršov I". Jedná se o novostavbu rodinného domu na Novém světě,
která byla povolena společným souhlasem ze dne 5.8.2019 č.j. SVO/2149/2019. Předmětem změny
stavby před dokončením je zvětšení délky stavby o 2,73 m, dále je nově navržena terasa o
rozměrech 4,17 x 9,13m, 1.NP bylo rozšířeno o místnost wellness a koupelnu, ve 2.NP na balkoně
místo dřevěných sloupků byly instalovány sloupky ze ztraceného bednění, protažena boční
obvodová stěna, zvětšena betonová opěrná zeď, nová střešní okna. Rada si vyžádala kompletní
projektovou dokumentaci, ze které bylo zjištěno, že všechny úpravy jsou na pozemku investora, z
hlediska územního plánu je vše v pořádku a změny neovlivňují negativně danou lokalitu. Rada tedy
vydala následující stanovisko:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Změna stavby před dokončením na st.p.č. 162/3 a 161/4, k.ú. Maršov
I". Jedná se o novostavbu rodinného domu na Novém světě, která byla povolena společným
souhlasem ze dne 5.8.2019 č.j. SVO/2149/2019. Předmětem změny stavby před dokončením je
zvětšení délky stavby o 2,73 m, dále je nově navržena terasa o rozměrech 4,17 x 9,13m, 1.NP bylo
rozšířeno o místnost wellness a koupelnu, ve 2.NP na balkoně místo dřevěných sloupků byly
instalovány sloupky ze ztraceného bednění, protažena boční obvodová stěna, zvětšena betonová
opěrná zeď, nová střešní okna. Z kompletní projektové dokumentace bylo zjištěno, že všechny
úpravy jsou na pozemku investora, z hlediska územního plánu je vše v pořádku a změny neovlivňují
negativně danou lokalitu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/722/54/2021 bylo přijato.
6. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o koupi části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II. Jedná se o
část parcely nad zahradními chatkami. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že zastupitelstvu
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nedoporučí prodej části parcely, protože v dané lokalitě se musí ještě dořešit majetkoprávní vztahy
ohledně cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky v současné době,
kdy jejich cena stoupá a získávají na hodnotě. Nicméně žadatelce bude nabídnut pronájem této části
parcely
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II. Jedná se o část parcely nad
zahradními chatkami, protože v dané lokalitě se musí ještě dořešit majetkoprávní vztahy ohledně
cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky v současné době, kdy jejich
cena stoupá a získávají na hodnotě. Nicméně žadatelce bude nabídnut pronájem části parcely.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/723/54/2021 bylo přijato.
7. Žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 346/1 a 341/56, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 346/1 a 341/56, oba v k.ú.
Svoboda nad Úpou u domu čp. 268 v Horské ulici. Žádost je odůvodnění tím, že žadatelka se stane
vlastníkem nemovitosti čp. 268, kterou kupuje. Kontrolou v Katastru nemovitostí však bylo
zjištěno, že nemovitost není dotčena změnou právního vztahu, resp. není na KÚ v Trutnově
založeno řízení na změnu vlastnictví a žadatelka není vlastníkem této nemovitosti. Dále parcelu
p.p.č. 346/1 město získalo bezúplatně v roce 2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR za účelem
stavby pro bydlení a město musí každý rok dokládat způsob nakládání s tímto pozemkem. Rada
tedy konstatovala, že s ohledem na to, že žadatelka není vlastníkem nemovitosti čp. 268 a podle
údajů v KN ani budoucím vlastníkem, nedoporučuje zastupitelstvu prodej. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej částí parcel p.p.č. 346/1 a 341/56, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu čp.
268 v Horské ulici, protože žadatelka není vlastníkem nemovitosti čp. 268 a kontrolou v Katastru
nemovitostí bylo zjištěno, že nemovitost dosud není dotčena změnou právního vztahu, resp. není
na KÚ v Trutnově založeno řízení na změnu vlastnictví. Dále parcelu p.p.č. 346/1 město získalo
bezúplatně v roce 2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR za účelem stavby pro bydlení a
město musí každý rok dokládat způsob nakládání s tímto pozemkem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/724/54/2021 bylo přijato.
8. Žádost o vymezení parkovacího místa před čp. 499 na nám. Svornosti pro osobu se
ZTP/P
Radě města byla předložena žádost o vymezení parkovacího místa před čp. 499 na nám. Svornosti
pro osobu se ZTP/P. Žadatelka požaduje vyhrazené parkovací místo z důvodu péče o syna (osoba
těžce postižená s průkazem ZTP/P) a žádá tedy o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího
místa na p.p.č. 679/3 dle zákresu v příloze žádosti. Mgr. Schön doplnil, že bude postupováno dle
Opatření orgánů města č.1/2014, kterým se stanovují Podmínky pro povolování a zřizování
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla osob s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Rada neměla k
žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o vymezení parkovacího místa před čp. 499 na nám. Svornosti pro osobu se ZTP/P - zřízení
jednoho vyhrazeného parkovacího místu z důvodu péče o osobu těžce postiženou s průkazem
ZTP/P na p.p.č. 679/3 dle zákresu v příloze žádosti a pověřuj Mgr. Schöna, aby dokončil ve
spolupráci s žadatelkou proces v souladu s Opatřením orgánů města č.1/2014, kterým se stanovují
Podmínky pro povolování a zřizování vyhrazených parkovacích míst pro vozidla osob s průkazem
ZTP nebo ZTP/P.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/725/54/2021 bylo přijato.
9. Nabídka bezúplatného převodu parcely p.p.č. 773 v k.ú. Svoboda nad Úpou od Správy
železnic, st. org.
Radě města byla předložena nabídka bezúplatného převodu parcely p.p.č. 773 v k.ú. Svoboda nad
Úpou od Správy železnic, st. org. Jedná se o parcelu o výměře 773 m2, druh pozemku lesní
pozemek, který se nachází v prudké stráni za kolejemi naproti dopravnímu terminálu. Město k
němu nemá přístup, a proto rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku bezúplatného převodu parcely p.p.č. 773 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 773 m2, druh
pozemku lesní pozemek od Správy železnic, st. org. a konstatovala, že o nabídku nemá zájem,
protože se jedná o pozemek v prudké stráni za kolejemi naproti dopravnímu terminálu a město k
němu nemá přístup.,
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/726/54/2021 bylo přijato.
10. Návrh nájemní smlouvy s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel p.p.č. 726 a
834/3, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely stavební akce "Výměna nosné ocelové
konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel
p.p.č. 726 a 834/3, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely stavební akce "Výměna nosné ocelové
konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Tento
návrh byl upraven tak, aby město nájemné platilo až v době realizace opravy mostu a nikoli od
podpisu nájemní smlouvy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel p.p.č. 726 a 834/3, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou pro účely stavební akce "Výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú.
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/727/54/2021 bylo přijato.
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11. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně - vyjádření sousední obce
Radě města byl předložen návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně - vyjádření
sousední obce (viz příloha originálu zápisu). Rada k návrhu neměla připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně - vyjádření sousední obce (viz příloha
originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/728/54/2021 bylo přijato.
12. Návrh na zpracování dendrologického průzkumu dřevin - stromořadí na
Muchomůrce
Radě města byl předložen návrh na zpracování dendrologického průzkumu dřevin - stromořadí na
Muchomůrce společně s první cenovou nabídkou (viz příloha originálu zápisu). Starosta
informoval radu o příspěvku na diskusním fóru, ve kterém byl popsán incident, při kterém spadla
na procházející ženu s dítětem velká uhnilá větev ze stromu v stromořadí, což bylo impulsem
zabývat se stavem stromů v této lokalitě. Starosta informoval radu o jednáních s odborníky na
danou problematiku a seznámil ji s možnými řešeními. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se zabýval agendou zpracování dendrologického průzkumu dřevin ve
stromořadí na Muchomůrce (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/729/54/2021 bylo přijato.
13. Návrh na zpracování PD opravy mostu v Maršově II na základě vyjádření mostního
projektanta
Radě města byl předložen návrh na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v
Maršově II na základě vyjádření mostního projektanta, který provedl prohlídku mostu a konstatoval
následující zjištění - citováno:
• Nosná ocelová konstrukce vypadá dobře (z toho co jsem viděl) – max oprava nátěrů z estetických
důvodů
• Římsy a mostovka špatné včetně betonů a pravděpodobně i izolace – vybourat, položit novou
izolaci, vybetonovat římsy a položit asfalt
• Závěrná zeď a závěry ve špatném stavu, závěry uvolněné, závěrná zeď degradace betonu s
odhalením výztuže – ubourat beton závěrných zdí, doplnit výztuž a osadit nové dilatační závěry
• Úložný práh a ložiska – nutná sanace betonu, očištění a repase ložisek
• Opěry vyhovující
Most není v havarijním stavu, degradace závěrných zdí bude ale postupovat s každou zimou až
dojde k uvolnění mostních závěrů. Doporučuji připravit v horizontu 3 let opravu. IN (investiční
náklady) odhaduji na 3 mil. Kč.
Rada konstatovala, že nemá cenu otálet s opravou mostu, protože postupem času budou náklady
jen vyšší, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II na
základě vyjádření mostního projektanta (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/730/54/2021 bylo přijato.
14. Návrh na umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o.
Radě města byla předložena nabídka na umístění Z-BOXu od společnosti Zásilkovna s.r.o. včetně
návrhu Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování (viz přílohy originálu
zápisu). Box bude umístěn na Rýchorském sídlišti na části parcely p.p.č. 632 v k.ú. Maršov I (za
autobusovou zastávkou u Rýchorky). Rada k návrhu neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o
následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru města přenechat do bezplatného užívání část parcely p.p.č. 632 o
výměře 1,36 m2 za účelem umístění Z-boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.
b)

znění Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování (viz příloha
originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro záměr města s dispozicí majetku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/731/54/2021 bylo přijato.
15. Písemná zpráva o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ a MŠ s názvem "ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou - dodávka počítačového vybavení II"
Radě města byla předložena Písemná zpráva o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ a MŠ s
názvem "ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou - dodávka počítačového vybavení II" (viz příloha originálu
zápisu). Rada neměla k dané písemnosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemnou zprávu o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ a MŠ s názvem "ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou - dodávka počítačového vybavení II" a schvaluje výběr dodavatele - společnost BScom s.r.o.,
IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední předměstí, 541 01 Trutnov za nabídnutou cenu
ve výši 798.479,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/732/54/2021 bylo přijato.
16. Oprava rozdělení hospodářského výsledku PO DPS za rok 2020
Radě města byl předložen podkladový materiál s návrhem na opravu rozdělení hospodářského
výsledku PO DPS za rok 2021. V dokumentu, který byl schválen 1.3.2021 byly špatně uvedeny
počáteční stavy fondů a tím pádem i špatné konečné stavy fondů příspěvkové organizace. Výše
hospodářského výsledku se nemění. Rada vzala informace na vědomí a bylo hlasováno o
následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení č. RM/600/46/2021 z 1.3.2021, kterým bylo schváleno rozdělení kladného
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.

schvaluje
b)
opravu 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
766.630,67 Kč - podrobně viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou
ke dni 31.12.2021.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/733/54/2021 bylo přijato.
17. Žádost o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o zavedení pečovatelské služby pro občanku
Svobody nad Úpou. rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

, trvale bytem Rýchorské sídliště
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/734/54/2021 bylo přijato.
18. Návrh ředitelky DPS na odprodej vozu Peugeot Partner dle nabídky společnosti
AutoESA a.s.
Radě města byl předložen návrh ředitelky DPS na odprodej vozu Peugeot Partner dle nabídky
společnosti AutoESA a.s. a dále návrh na snížení ceny za Peugeot Bipper na 40.000 Kč
prostřednictvím inzerátu. Rada s návrhem souhlasila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Partner (v majetku PO Dům s
pečovatelskou službou) dle nabídky společnosti AutoESA a.s. za cenu 140.000 Ke
včetně DPH a pověřuje ředitelku DPS, aby zajistil prodej vozu.
b)

návrh ředitelky DPS na snížení ceny za nepotřebný majetek - vozu Peugeot Bipper
na 40.000 Kč prostřednictvím inzerátu a pověřuje ředitelku DPS zajištění inzerce.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/735/54/2021 bylo přijato.
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19. Kontrola hospodaření obou PO k 30.6.2021, změna rozpočtu školy, kontrola
poskytování peč. služby
Radě města byl předložen podkladový materiál, jehož součástí je (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Čerpání rozpočtu PO DPS k 30.6.2021
2) Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby od r. 2014
3) Přehled poskytnuté péče za 1. pololetí 2021
4) ZŠ a MŠ – návrh úpravy č. 2
5) Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ k 30.6.2021
Tajemnice informovala radu, že DPS k 30.6.2021 čerpá položky v souladu s plánem. U PO je
prováděna kontrola hospodaření pravidelně již několik let. Byla provedena kontrola s výkazem
zisku a ztráty k 30.6.2021. Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby – v normálu v rámci
porovnání s minulými lety. Hospodaření PO ZŠ a MŠ Svoboda k 30.6.2021 - PO čerpá položky v
souladu s plánem. Po loňských nedostatcích bylo vše napraveno, jsou prováděny pravidelné změny
rozpočtu. Byla provedena kontrola s výkazem zisku a ztráty k 30.6.2021 a vše je v pořádku.
Rada neměla k podkladovému materiálu připomínky, a proto bylo hlasováno o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových organizací města k
30.9.2020 a vývoj počtu poskytnutých hodin pečovatelské služby k 30.6.2021 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/736/54/2021 bylo přijato.
20. Návrh programu jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13.9.2021
Radě města byl předložen návrh programu jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
13.9.2021 (viz příloha originálu zápisu).
Starosta navrhl doplnit program o bod Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze
Smlouvy o dílo č. SML000798 ze dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin
do věže budovy čp. 473 ve Svobodě nad Úpou.
Tajemnice dále navrhla doplnit program o bod s názvem Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o
Svobodu nad Úpou, protože město obdrželo první návrh na udělení této ceny panu Stanislavu
Ondráčkovi v souladu s Pravidly pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny
města Svobody nad Úpou, která byla schválena dne 15.3.2021 usnesením zastupitelstva
č. ZM/181/16/2021 (dále jen "Pravidla"). Tajemnice a rada se shodla na tom, že jako rada podá
zastupitelstvu ještě návrh na udělení této ceny panu Antonínu Tichému.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13.9.2021 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že bude doplněn o body:
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- Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č. SML000798 ze dne
27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy čp. 473 ve Svobodě nad
Úpou
- Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o Svobodu nad Úpou
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/73/54/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 30.8.2021 v 18,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 27.9.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 31.8.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
30.8.2021.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.08.2021
USNESENÍ č. RM/718/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti stavebníka o souhlas s umístěním stavby a schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122022631/SoSB/VB/02 Svoboda nad Úpou, knn pro p.č. 109/2 (viz příloha originálu zápisu),
kdy dotčeným pozemkem města je parcela p.p.č. 379/1 v k.ú. Maršov II (uložení kabelu u
hranice pozemku v délce cca 4 bm, pilíř bude na pozemku stavebníka) a cena za věcné břemeno
činí 2.000 Kč + DPH.
USNESENÍ č. RM/719/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas se stavebními úpravami bytového domu čp. 561 v Tyršově ulici, kdy předmětem
stavebních úprav bytového domu č.p. 561 v Tyršově ulici je výměna nevyhovující střešní
krytiny (a případná oprava narušených částí krovu) a osazení nových střešních oken (místo 3
ks 6 kusů), ovšem za předpokladu, že v žádném případě stavebními úpravami nedojde ke
zvýšení počtu bytových jednotek v domě, pokud nebudou zajištěna potřebná parkovací místa
v docházkové vzdálenosti.
USNESENÍ č. RM/720/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k žádosti o stanovisko města ke stavbě nádrže na dešťovou vodu na parcele
žadatele st.p.č. 139/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, u rodinného domu č.p. 542, ul. 5 května z
důvodů, které jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/721/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k PD pro stavbu "Svoboda n/Úpou obnova vn k TU_0010 MKPB" pro
investora ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o liniovou stavbu veřejné technické infrastruktury udržovací práce, výměna podpěrných bodů ve stávající trase a výměna vedení 35 kV ve
stávající trase a stavbou nejsou přímo dotčeny pozemky města.
USNESENÍ č. RM/722/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Změna stavby před dokončením na st.p.č. 162/3 a 161/4, k.ú.
Maršov I". Jedná se o novostavbu rodinného domu na Novém světě, která byla povolena
společným souhlasem ze dne 5.8.2019 č.j. SVO/2149/2019. Předmětem změny stavby před
dokončením je zvětšení délky stavby o 2,73 m, dále je nově navržena terasa o rozměrech 4,17
x 9,13m, 1.NP bylo rozšířeno o místnost wellness a koupelnu, ve 2.NP na balkoně místo
dřevěných sloupků byly instalovány sloupky ze ztraceného bednění, protažena boční obvodová
12

stěna, zvětšena betonová opěrná zeď, nová střešní okna. Z kompletní projektové dokumentace
bylo zjištěno, že všechny úpravy jsou na pozemku investora, z hlediska územního plánu je vše
v pořádku a změny neovlivňují negativně danou lokalitu.
USNESENÍ č. RM/723/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II. Jedná se o část parcely nad
zahradními chatkami, protože v dané lokalitě se musí ještě dořešit majetkoprávní vztahy
ohledně cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky v současné době,
kdy jejich cena stoupá a získávají na hodnotě. Nicméně žadatelce bude nabídnut pronájem části
parcely.
USNESENÍ č. RM/724/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej částí parcel p.p.č. 346/1 a 341/56, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu
čp. 268 v Horské ulici, protože žadatelka není vlastníkem nemovitosti čp. 268 a kontrolou v
Katastru nemovitostí bylo zjištěno, že nemovitost dosud není dotčena změnou právního vztahu,
resp. není na KÚ v Trutnově založeno řízení na změnu vlastnictví. Dále parcelu p.p.č. 346/1
město získalo bezúplatně v roce 2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR za účelem stavby
pro bydlení a město musí každý rok dokládat způsob nakládání s tímto pozemkem.
USNESENÍ č. RM/725/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o vymezení parkovacího místa před čp. 499 na nám. Svornosti pro osobu se ZTP/P zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místu z důvodu péče o osobu těžce postiženou s
průkazem ZTP/P na p.p.č. 679/3 dle zákresu v příloze žádosti a pověřuj Mgr. Schöna, aby
dokončil ve spolupráci s žadatelkou proces v souladu s Opatřením orgánů města č.1/2014,
kterým se stanovují Podmínky pro povolování a zřizování vyhrazených parkovacích míst pro
vozidla osob s průkazem ZTP nebo ZTP/P.
USNESENÍ č. RM/726/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku bezúplatného převodu parcely p.p.č. 773 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 773 m2,
druh pozemku lesní pozemek od Správy železnic, st. org. a konstatovala, že o nabídku nemá
zájem, protože se jedná o pozemek v prudké stráni za kolejemi naproti dopravnímu terminálu
a město k němu nemá přístup.,
USNESENÍ č. RM/727/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel p.p.č. 726 a 834/3, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou pro účely stavební akce "Výměna nosné ocelové konstrukce mostu
Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/728/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně - vyjádření sousední obce (viz
příloha originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/729/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se zabýval agendou zpracování dendrologického průzkumu dřevin ve
stromořadí na Muchomůrce (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/730/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II
na základě vyjádření mostního projektanta (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/731/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru města přenechat do bezplatného užívání část parcely p.p.č. 632 o
výměře 1,36 m2 za účelem umístění Z-boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.
b)
znění Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování (viz příloha
originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro záměr města s dispozicí majetku.
USNESENÍ č. RM/732/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemnou zprávu o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ a MŠ s názvem "ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou - dodávka počítačového vybavení II" a schvaluje výběr dodavatele - společnost
BScom s.r.o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední předměstí, 541 01 Trutnov za
nabídnutou cenu ve výši 798.479,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/733/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení č. RM/600/46/2021 z 1.3.2021, kterým bylo schváleno rozdělení kladného
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.

schvaluje
b)
opravu 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
766.630,67 Kč - podrobně viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
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příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2021.
USNESENÍ č. RM/734/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro paní
sídliště
, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem Rýchorské

USNESENÍ č. RM/735/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Partner (v majetku PO Dům s
pečovatelskou službou) dle nabídky společnosti AutoESA a.s. za cenu 140.000 Ke
včetně DPH a pověřuje ředitelku DPS, aby zajistil prodej vozu.
b)

návrh ředitelky DPS na snížení ceny za nepotřebný majetek - vozu Peugeot Bipper
na 40.000 Kč prostřednictvím inzerátu a pověřuje ředitelku DPS zajištění inzerce.

USNESENÍ č. RM/736/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových organizací města k
30.9.2020 a vývoj počtu poskytnutých hodin pečovatelské služby k 30.6.2021 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/737/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13.9.2021 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že bude doplněn o body:
- Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č. SML000798 ze
dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy čp. 473 ve
Svobodě nad Úpou
- Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o Svobodu nad Úpou
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