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Sp. značka: SVO/3777/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.11.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Dále přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Omluveni: Ing. HELMUT RUSE
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o souhlas se stavbou oplocení u RD čp. 403

2.

Plán inventur pro rok 2021 včetně jmenování členů ÚIK a DIK

3.

Pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží

4.

Pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na AN pod zastřešením
(noční parkování autobusů)

5.

Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP a Smlouva o
poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o.pro město jako právnickou
osobu, resp. podnikatelský subjekt

6.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

7.

Revize obecně závazných vyhlášek města

8.

Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II

9.

Směrnice, resp. pravidla o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku
parkovného a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich
ceníku

10.

Návrh na snížení počtu tištěného nákladu periodika Svoboda fórum a návrh na zajištění
interaktivní listovací podoby s možností distribuce do několika minut a přizpůsobením
pro mobilní telefony, tablety a počítače přes aplikaci Hlášení rozhlasu.cz

11.

Hospodaření PO k 30.9.2021, úpravy rozpočtů PO pro rok 2021, návrhy odpisových
plánů pro rok 2022, návrhy rozpočtů PO pro rok 2022, návrh sazebníku úkonů peč.
služby od 1.1.2022

12.

Návrh rozpočtu na rok 2022
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13.

Projednání směny pozemku p.p.č. 105/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u svíčkárny) od
SPÚ

14.

Návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne 13.12.2021

15.

Žádost ředitele ZŠ a MŠ o pronájem volného bytu v DPS pro novou učitelku němčiny
od 1.12.2021

1. Žádost o souhlas se stavbou oplocení u RD čp. 403
Radě města byla předložena žádost vlastníků RD o souhlas se stavbou oplocení u RD čp. 403. Rada
neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti vlastníků domu čp. 403 o souhlas se stavbou oplocení u RD čp. 403.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/773/57/2021 bylo přijato.
2. Plán inventur pro rok 2021 včetně jmenování členů ÚIK a DIK
Radě města byl předložen dokument Plán inventur na rok 2021 včetně jmenování UIK (ústřední
inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu. Rada
neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Plán inventur na rok 2021 včetně jmenování UIK (ústřední inventarizační komise) a DIK
(dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/774/57/2021 bylo přijato.
3. Pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží
Na základě zveřejněného Záměru města č. 18/2021 na pronájem reklamní plochy na billboardu u
autobusového nádraží byly radě předloženy dvě nabídky:
- č.j. SVO/4491/2021 ze dne 4.11.2021 - p. Martin Procházka - nabízené měsíční nájemné ve výši
1.195,-Kč bez DPH po dobu 24 měsíců
- č.j. SVO/4516/2021 ze dne 5.11.2021 - SKI HOTEL, s.r.o. - nabízené nájemné 1.250,-Kč bez
DPH měsíčně na dobu 24 měsíců
Rada obě cenové nabídky posoudila, vyhodnotila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 18/2021 na pronájem reklamní plochy na billboardu u
autobusového nádraží o rozměrech 5,1 a 2,4 metru cenovou nabídku č.j. SVO/4516/2021 ze dne
5.11.2021 od společnosti SKI HOTEL, s.r.o., IČ 27233961, se sídlem 5. května 425, Svoboda nad
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Úpou za nabízené nájemné ve výši 1.250,-Kč bez DPH měsíčně po dobu 24 měsíců s tím, že
předmětem reklamy bude umístění reklamy na restauraci a hotel SKI HOTEL ve Svobodě nad
Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/775/57/2021 bylo přijato.
4. Pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na AN pod zastřešením
(noční parkování autobusů)
Na základě zveřejněného Záměru města č. 19/2021 byla radě předložena jediná žádost na pronájem
části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na autobusovém nádraží pod zastřešením, a to
od společnosti AUDIS BUS s.r.o., IČ 15040500, se sídlem Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou. Žadatel má zájem o parkování až 4 linkových autobusů společnosti, které zajišťují na
základě smlouvy s Královéhradeckým krajem veřejnou linkovou dopravní obslužnost regionu
včetně našeho města. Režim parkování by byl v pracovních dnech s večerním odstavením autobusů
postupně od 18:30 až 23:10 a ranním výjezdem zpět do provozu od 04:00 až 05:00. O víkendech a
státních svátcích 3 autobusy stojí a autobus zajišťující provoz je nasazen na linkách v rozmezí od
06:30 do 20:10 hodin. Parkování autobusů bude organizováno tak, aby odstavená vozidla
neblokovala možnost průjezdu a dopravní obsluhy autobusového terminálu, i když se víceméně
jedná převážně o dopravní obsluhu autobusy společnosti AUDIS BUS s.r.o. Rada vzala výše
uvedené informace společnosti na vědomí a diskutovala o podmínkách budoucí nájemní smlouvy,
které stanovila svým usnesením takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 19/2021 pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou na autobusovém nádraží pod zastřešením, a to společnosti AUDIS BUS s.r.o.,
IČ 15040500, se sídlem Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za nájemné ve výši 10.000
Kč bez DPH měsíčně, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu pro 1 - 4
autobusy společnosti AUDIS BUS s.r.o. v časovém režimu dle žádosti (režim parkování bude v
pracovních dnech s večerním odstavením autobusů postupně od 18:30 až 23:10 a ranním výjezdem
zpět do provozu od 04:00 až 05:00 hodin. O víkendech a státních svátcích 3 autobusy budou stát a
autobus zajišťující provoz bude nasazen na linkách v rozmezí od 06:30 do 20:10 hodin. Parkování
autobusů bude organizováno tak, aby odstavená vozidla neblokovala možnost průjezdu a dopravní
obsluhy autobusového terminálu, i když se víceméně jedná převážně o dopravní obsluhu autobusy
společnosti AUDIS BUS s.r.o.).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/776/57/2021 bylo přijato.
5. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP a Smlouva o
poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o.pro město jako právnickou osobu,
resp. podnikatelský subjekt
Radě města byly předloženy dvě smlouvy související s odpadovým hospodářstvím (obě viz přílohy
originálu zápisu):
- Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP s.r.o., IČ 27248801, se
sídlem I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 na zajištění bezplatného zpětného odběru příslušných
elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů (zejména osvětlovací zařízení). Služby této
společnosti budou zajišťovány prostřednictvím provozovny sběrného dvoru p. Jiřího Kloseho,
IČ 11165006 na adrese Nádražní 529, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že město na základě
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případných odměn z motivačního programu EKOLAMP poskytne zprostředkovateli fakturační
odměnu, o jejíž výši vždy rozhodne Rada města.
- Smlouva o poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. pro město jako právnickou
osobu, resp. podnikatelský subjekt - jedná se o smluvní vztah pro město coby podnikatelský
subjekt, protože i Městský úřad a areál městského stadionu produkuje odpad, který musí likvidovat
stejně jako jiné podnikatelské subjekty v obci a mít na tuto službu uzavřenu samostatnou smlouvu,
aby náklady s tímto spojené nebyly připisovány na vrub občanů.
Rada neměla k návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu), IČ 27248801, se sídlem I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha
2 na zajištění bezplatného zpětného odběru příslušných elektrozařízení a oddělený
sběr elektroodpadů (zejména osvětlovací zařízení), kdy služby této společnosti budou
zajišťovány prostřednictvím provozovny sběrného dvoru p. Jiřího Kloseho,
IČ 11165006 na adrese Nádražní 529, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že město na
základě případných odměn z motivačního programu EKOLAMP poskytne
zprostředkovateli fakturační odměnu, o jejíž výši vždy rozhodne Rada města.
b)
Smlouvu o poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o (viz příloha
originálu zápisu) s Městem Svoboda nad Úpou jako právnickou osobou, resp.
podnikatelským subjektem na zajištění svozu komunálního odpadu z Městského
úřadu a areálu městského stadionu.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/777/57/2021 bylo přijato.
6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Radě města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu).
Jedním z posledních úkolů v rámci odpadových změn je schválení poplatkové vyhlášky s účinností
od 1.1.2022. Pro zastupitelstvo je navrhována sazba poplatku 500 Kč jako motivační prvek při
zavádění nového odpadového systému. Maximální výše poplatku může činit až 1.200 Kč.
Pokud bychom vycházeli z podkladu pro výpočet MP na rok 2022 (podle staré legislativy), tak
maximální možná výše poplatku by mohla činit 731 Kč. Nicméně tento výpočet nezohledňuje
skutečné náklady včetně tříděného odpadu. Kdybychom vzali v potaz skutečné náklady roku 2020
ve výši 1.611.968 Kč a vydělili počtem osob 2.200 (včetně cizinců, kteří rovněž platí za odpad),
jedná se o částku 733 Kč. Částky jsou hodně podobné a vycházejí z nákladů roku 2020. Od roku
2022 se nemusejí náklady předchozího roku již sledovat a poplatek tedy může stanovit obec až do
výše 1.200 Kč.
Poplatková vyhláška vychází ze vzoru Min. vnitra ČR, který je s ohledem na novou legislativu
nutno akceptovat. Jediná normotvorba ze strany samosprávy je možná v čl. 7, odst. 2 a 3. V odstavci
1 jsou zákonná osvobození dle § 10g zákona o místních poplatcích.
V odstavcích 2 a 3 je možno nadefinovat další osvobození či úlevy. Při zpracování nové OZV byla
východiskem stávající vyhláška č. 2/2019, o MP za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy byla zachována stejná
osvobození, ale úlevy byly zrušeny s následujícím odůvodněním.
Nová legislativa z poplatku „udělala“ v podstatě „daň“, který má povinnost platit každý. Každá
obec musí na svém území zavést poplatek (buď poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci), takže do režimu
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poplatkové povinností by se měl dostat již každý občan s TP v ČR, vlastník nemovité věci (viz čl.
2) a měl by platit za odpad patřičnou částku.
- stávající úleva ve výši 250 Kč z celkové sazby poplatku pro studenty v denní či prezenční formě
studia, kteří jsou v průběhu školního roku ubytování mimo území města – viz předchozí věta, i
student je občan s TP v ČR, který produkuje odpad, je jedno, zda doma či na koleji. Studenti nyní
v hojné míře využívají online výuku a jsou doma, prázdninová období jsou dlouhá a i na kolejích
či internátech produkují odpad, který někdo musí zlikvidovat. Náš poplatek 500 Kč bude od roku
2022 jeden z nejnižších v rámci ČR.
- stávající úleva pro poplatníky, kteří se déle než 9 po sobě jdoucích měsíců v roce zdržují mimo
území města z důvodu pobytu v jiné obci na území ČR – tato úleva již pozbývá smysl, protože je
zahrnuta v zákonném osvobození (tj. ve 100%) – viz čl. 7 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky a hlavně
i v této jiné obci musí být poplatníkem, tzn. opět odůvodnění v tom smyslu, že z poplatku se v
podstatě stává „daň“.
Jakékoliv osvobození či úleva má samozřejmě dopad na výnos místního poplatku za odpad v rámci
plnění rozpočtu, resp. pokud bude město do budoucna sledovat skutečné náklady na odpadové
hospodářství ve vazbě na sazbu poplatku a tím i výnos z poplatku, tak poplatníci bez osvobození a
úlev zaplatí náklady za poplatníky osvobozené či s úlevou.
Rada neměla ke znění návrhu vyhlášky připomínky a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (viz příloha originálu zápisu) a doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyhlášku v
tomto znění.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/778/57/2021 bylo přijato.
7. Revize obecně závazných vyhlášek města
Radě města byl předložen obsáhlý podkladový materiál ohledně návrhu na revizi dosud platných
obecně závazných vyhlášek města. Tento materiál okomentovala tajemnice MěÚ a konstatovala,
že od 1.1.2022 vejde v účinnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce předpisů územních samosprávných
celků a některých správních úřadů a související zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů.
Tajemnice vysvětlila, že tak jako funguje Sbírka zákonů, ve které jsou vydávány zákonné předpisy,
tj. zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, tak obdobným způsobem bude fungovat i sbírka
předpisů měst a obcí, ve které budou muset být povinně zveřejněny stávající platné normy a
všechny nově vydávané v budoucnosti. V souvislosti s tím, je městům a obcím doporučeno provést
revizi stávajících vyhlášek. Revizi vyhlášek tedy tajemnice provedla a navrhla po konzultaci s
odborem dozoru MV ČR zrušit následující vyhlášky:
- OZV č. 8/1999, o změně čísel popisných ze dne 22.2.1999 - tato vyhláška byla aplikována v praxi,
změna čp. proběhla a není nutno tuto vyhlášku nadále evidovat
- OZV č. 1/2003, Požární řád ze dne 14.10.2003 - návrh na zrušení, protože následující vyhláškou
byl tento řád změněn, ale nebyla zrušujícím ustanovením zrušena tato vyhláška, takže jsou v
podstatě v platnosti oba Požární řády, ve který jsou zastaralé údaje (zejména telefonní čísla,
prostředky a zařízení)
- OZV č. 3/2006, kterou se mění OZV č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19.12.2006 - návrh na zrušení,
odůvodnění viz výše, dále dle stanoviska MV ČR Požární řád není nutno vydávat formou OZV (je
to pouze možnost, kterou však nyní MV ČR už nedoporučuje). Doporučuje se vydat dokument
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"Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně", který schvaluje
zastupitelstvo a následně je součástí dokumentace hasičské jednotky
- OZV č. 2/2003, o zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14.10.2003, kterých se
zúčastňuje větší počet osob - návrh na zrušení - viz výše
- OZV č. 2/2006, o regulativech územního rozvoje Města Svoboda nad Úpou ze dne 30.3.2006 nezapomenout zrušit při vydání nové OZV související s vydáním nového ÚP
- OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2019 - tato bude zrušena k 31.12.2021
v rámci nové OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Rada neměla k projednávanému materiálu ani k návrhu na zrušení výše uvedených vyhlášek
námitky a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města v souvislosti se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů a souvisejícím zákonem č. 36/2021 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů zrušení následujících obecně závazných
vyhlášek města:
- OZV č. 8/1999, o změně čísel popisných ze dne 22.2.1999
- OZV č. 1/2003, Požární řád ze dne 14.10.2003
- OZV č. 3/2006, kterou se mění OZV č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19.12.2006
- OZV č. 2/2003, o zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14.10.2003
na základě odůvodnění v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/779/57/2021 bylo přijato.
8. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II
Radě města byl předložen podkladový materiál týkající se poptávkového řízení na zpracování
projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II, jehož obsahem je (vše viz přílohy originálu
zápisu):
- návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci VZMR s názvem
"Zpracování PD - oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou",
- návrh závazného vzoru Smlouvy o dílo,
- návrh Kontrolního listu pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a
inovací ve veřejné zakázce.
Starosta krátce okomentoval dokumenty a byla vedena diskuse ohledně rozsahu oprav mostu na
základě informací od Ing. Chmelaře. Rada se shodla na tom, že most bude vhodnější opravit ve
stávajícím rozsahu tak, jak navrhuje Ing. Šír, se kterým byl konzultován technický stav mostu (viz
54. schůze RN dne 30.8.2021). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace –
oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“.
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b)

c)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace – oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“ včetně
Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo.
výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) zaslána:
-ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha- Karlín, IČ: 24668613,
-Dik Janák, s.r.o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov, IČ: 62063600,
-ING. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové, IČ: 25962914
-M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

d)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí, která je složena ze tří
členů: Mgr. Petr Týfa, Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci Petr
Horáček a Tomáš Hovard, dne 6.12.2021 v 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/780/57/2021 bylo přijato.
9. Směrnice, resp. pravidla o provozu parkovacích automatů v centru města včetně
ceníku parkovného a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně
jejich ceníku
Radě města byl předložen prvotní koncept Směrnice, resp. pravidel o provozu parkovacích
automatů v centru města včetně ceníku parkovného a pravidel pro vydávání předplacených
rezidenčních karet včetně jejich ceníku (viz příloha originálu zápisu). Rada se v rámci dlouhé
diskuse zabývala nastavením podmínek budoucího provozu, ze které vyplynulo, že návrh pravidel
je nutno přepracovat na základě diskusních připomínek a námitek. Vzhledem k tomu, že město
stále nemá potřebné povolení silničního správního úřadu MěÚ v Trutnově a dopravní značení, byl
starosta pověřen, aby pravidla dopracoval na základě diskusních připomínek a námitek do příštího
jednání rady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady přepracoval prvotní koncept Směrnice, resp. pravidel
o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku parkovného a pravidel pro vydávání
předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku (viz příloha originálu zápisu) na základě
diskusních připomínek a námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/781/57/2021 bylo přijato.
10. Návrh na snížení počtu tištěného nákladu periodika Svoboda fórum a návrh na
zajištění interaktivní listovací podoby s možností distribuce do několika minut a
přizpůsobením pro mobilní telefony, tablety a počítače přes aplikaci Hlášení rozhlasu.cz
Tajemnice předložila radě návrh na snížení počtu tištěného nákladu periodika Svoboda fórum z
300 ks na 200ks a návrh na zajištění interaktivní listovací podoby s možností distribuce do několika
minut a přizpůsobením pro mobilní telefony, tablety a počítače přes aplikaci Hlášení rozhlasu.cz.
Důvodem pro snížení tištěného nákladu je přesun čtenářů na bezplatnou elektronickou verzi na
webu města a s tím souvisejí pokles zájmu o tištěné vydání novin. Tajemnice informovala radu, že
požádala zpracovatele novin o návrh úpravy ceny za jednu stranu A4 při počtu 200 ks. Zpracovatel
snížil cenu ze současných 890 Kč bez DPH na 740 Kč bez DPH, což při průměrném počtu 20 stran
v jednom vydání představuje roční úsporu cca 33.000 Kč bez DPH (ročně vyjde 11 čísel, vánoční
číslo je vydáváno již několik let jako dvojčíslo). Náklad na interaktivní listovací podobu přes
aplikaci Hlášení rozhlasu.cz činí 4.500 Kč bez DPH ročně, takže konečný výsledný efekt
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představuje roční úsporu cca 30.000 Kč bez DPH a zároveň zamezí tomu, že mnoho neprodaných
výtisku skončí ve sběru. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
snížení tištěného nákladu periodika Svoboda fórum od prosince 2021 na 200 ks.
b)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2010 s dodavatelem Luďka Tomešová,
Tiskárna LT, IČ 11117010 (viz příloha originálu zápisu), kterým se snižuje počet
kusů tištěného nákladu a cena za zpracování jedné strany A4 měsíčníku Svoboda
fórum.
c)
nabídku společnosti URBITECH s.r.o., která provozuje aplikaci Hlášení rozhlasu.cz,
na zpracování zpravodaje Svoboda fórum do interaktivní listovací podoby s možností
distribuce do několika minut a přizpůsobením pro mobilní telefony, tablety a počítače
ve verzi 12 kusů / rok za cenu 4.500 Kč ročně bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/782/57/2021 bylo přijato.
11. Hospodaření PO k 30.9.2021, úpravy rozpočtů PO pro rok 2021, návrhy odpisových
plánů pro rok 2022, návrhy rozpočtů PO pro rok 2022, návrh sazebníku úkonů peč.
služby od 1.1.2022
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše viz příloha originálu zápisu) včetně
komentáře (viz průvodka k danému bodu):
PO DPS - přílohy:
1) Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby od r. 2014 včetně přehledů
2) Hospodaření PO DPS k 30.9.2021 (tabulka) + výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021
3) Změna č. 3 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO DPS
4) Návrh nového Sazebníku úkonů peč. služby od 1.1.2022
5) Rekapitulace plánu účetních odpisů na rok 2022
6) Výpočet předpokládaných záloh od zapojených obcí na společný projekt poskytování PS
7) Návrh rozpočtu PO DPS na rok 2022
PO ZŠ a MŠ - přílohy:
1) Hospodaření PO ZŠ a MŠ k 30.9.2021 (tabulka) + výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021
2) Změna č. 3 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO ZŠ a MŠ
3) Rekapitulace plánu účetních odpisů PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov pro rok 2022
4) Návrh Rozpočtu – plán nákladů a výnosů PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2022 včetně emailu od ředitele školy
Tajemnice krátce okomentovala všechny dokumenty, které jsou buď součástí pravidelného
kontrolního mechanismu města nebo souvisí s rozpočtovými dokumenty na letošní rok a na příští
rok 2022. Rada neměla k dokumentům dotazy ani připomínky, a proto bylo hlasováno o
následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o vývoji poskytnutých hodin pečovatelské služby
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2021 (viz příloha
originálu zápisu).
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b)

g)

předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
30.9.2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2021 včetně
Výkazu zisku a ztráty k 30.9.2021 (viz příloha originálu zápisu).
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
30.9.2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov k 30.9.2021 včetně Výkazu zisku a ztráty k 30.9.2021 (viz
příloha originálu zápisu).

schvaluje
c)
změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je zejména úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO pro rok 2021 v
rámci úseku pečovatelské služby (navýšení částky o 226.250 Kč) a s tím související
úprava nákladů zejména na úseku pečovatelské služby, přičemž celková výše
provozního příspěvku zřizovatele se snižuje na 787.000 Kč.
d)
Sazebník úkonů pečovatelské služby od 1.1.2022 (viz příloha originálu zápisu), které
poskytuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
e)

odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou pro rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).

f)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2022 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2022 bude činit
1.216.500 Kč.
změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny jsou přesuny mezi účty, přičemž celková výše provozního
příspěvku zřizovatele se nemění.

h)

i)

odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).
j)
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpu, okres Trutnov na rok 2022 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2022
bude činit 3.600.000 Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/783/57/2021 bylo přijato.
12. Návrh rozpočtu na rok 2022
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Rozpis rozpočtu na rok 2022 – pracovní verze rozpisu pro radu mandatorní x investiční výdaje
samostatně
2) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022 včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO Dům s pečovatelskou
službou
Tajemnice dokumenty okomentovala s tím, že do návrhu rozpočtu byly zapracovány všechny
investiční požadavky na základě minulého jednání rady. Doplnila však, že rozpočet musí ještě
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doplnit o příjmy a výdaje (obě skupiny ve výši 300 tis. Kč celkem) na agendu parkovacích
automatů, na kterou při zpracování jednotlivých položek rozpočtu zapomněla, protože se jedná o
novou agendu, která teprve startuje.
Rada neměla k návrhu rozpočtu připomínky, souhlasila s doplněním položek v příjmech a výdajích
o agendu parkovacích automatů a a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že do návrhu rozpočtu budou ještě zapracovány položky v
příjmech a výdajích na agendu parkovacích automatů (v příjmech i výdajích shodně 300 tis. Kč) a
poté budou tyto dokumenty zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2022 v
zastupitelstvu v zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územně samosprávných celků.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/784/57/2021 bylo přijato.
13. Projednání směny pozemku p.p.č. 105/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u svíčkárny) od SPÚ
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně snahy města získat od Státního
pozemkového úřadu (dále jen "SPÚ") pozemek p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (u bývalé svíčkárny) z důvodu zamýšleného scelení s pozemkem p.č. 904. Získáním tohoto
pozemku by se propojily i pozemky p.č. 90/1 a 903, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vznikl by zde
prostor využitelný např. pro výstavbu obecních bytů, neboť stavební parcely v lokalitě Luční
případně Nový svět si při dnešních cenách pozemků mladá rodina nemůže dovolit a při případném
prodeji těchto stavebních parcel by měli výhodu investoři, jejichž zájmem je apartmánové bydlení
pro turisty. Město však nemůže pozemek koupit od SPÚ, ale pouze jej s SPÚ směnit za jiný v
majetku města, který by měl navazovat na jiný pozemek ve vlastnictví SPÚ. Kontrolou pozemků
města bylo zjištěno, že se ke směně nabízí pozemek ve vlastnictví města p.p.č. 163/18 o výměře
398 m2 v k.ú. Maršov II, který navazuje na pozemek SPÚ p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II. Město získalo
předběžný souhlas SPÚ se směnou a obdrželo formuláře k žádosti a seznam podkladů, které je
nutno dodat, včetně nutnosti mít k dispozici znalecké posudky na ocenění obou pozemků.
Rozhodnout o samotné směně, resp. schválení samotného záměru směny a následně směnné
smlouvy musí samozřejmě zastupitelstvo, nicméně starosta požádal radu o souhlas v tom smyslu,
aby město objednalo znalecké posudky na ocenění obou parcel a případně podalo žádost, aby byl
celý proces zahájen co možná nejdříve. Rada s návrhem starosty souhlasila a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně snahy města získat od Státního pozemkového úřadu (dále jen "SPÚ") pozemek
p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny, podrobně viz zápis)
prostřednictvím směny za pozemek města p.p.č. 163/18 o výměře 398 m2 v k.ú. Maršov II, který
navazuje na pozemek SPÚ p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II a pověřuje starostu města, aby zajistil
zpracování znaleckých posudků na ocenění obou parcel a případně podal žádost, aby byl celý
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proces zahájen co možná nejdříve. Rada města předává tuto záležitost k projednání na nejbližším
zasedání zastupitelstva a doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/785/57/2021 bylo přijato.
14. Návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne 13.12.2021
Radě města byl předložen návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne 13.12.2021 (viz příloha
originálu zápisu), do kterého byl doplněn v souladu s předchozím bodem tohoto jednání rady bod
Směna pozemku p.p.č. 105/1 (v majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu) za
pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 v k.ú. Maršov II. Jiný návrh na doplnění či změnu nebyl
podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne 13.12.2021 (viz příloha originálu zápisu), do
kterého bude doplněn bod s názvem Směna pozemku p.p.č. 105/1 (v majetku České republiky Státního pozemkového úřadu) za pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 v k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/786/57/2021 bylo přijato.
15. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o pronájem volného bytu v DPS pro novou učitelku němčiny
od 1.12.2021
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ o přidělení a pronájem volného bytu v DPS
pro novou učitelku němčiny od 1.12.2021 z důvodu velké dojezdové vzdálenosti nové učitelky ze
Semil. Přidělení bytu bylo projednáno s ředitelkou DPS, která byt pro údržbáře nepotřebuje a
souhlasí s přidělením bytu. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení dlouhodobě volného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3 + 1 (rezerva
pro případného údržbáře) a výměře 66,33 m2 nové učitelce němčiny v ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
Mgr.
, trvale bytem
, 513 01 Semily z důvodu velké dojezdové
vzdálenosti z místa bydliště do místa zaměstnání. Rada pověřuje ředitelku DPS uzavřením nájemní
smlouvy na byt č. 30 na dobu neurčitou 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za nájemné ve
výši 100 Kč/1 m2, požadovanou kaucí ve výši 3 měsíčních nájmů, stejně jako u nájemních bytů
města v čp. 473.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/787/57/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 8.11.2021 v 18:25 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 22.11.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 9.11.2021.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 8.11.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.11.2021
USNESENÍ č. RM/773/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti vlastníků domu čp. 403 o souhlas se stavbou oplocení u RD čp. 403.
USNESENÍ č. RM/774/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Plán inventur na rok 2021 včetně jmenování UIK (ústřední inventarizační komise) a
DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/775/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 18/2021 na pronájem reklamní plochy na billboardu
u autobusového nádraží o rozměrech 5,1 a 2,4 metru cenovou nabídku č.j. SVO/4516/2021 ze
dne 5.11.2021 od společnosti SKI HOTEL, s.r.o., IČ 27233961, se sídlem 5. května 425,
Svoboda nad Úpou za nabízené nájemné ve výši 1.250,-Kč bez DPH měsíčně po dobu
24 měsíců s tím, že předmětem reklamy bude umístění reklamy na restauraci a hotel SKI
HOTEL ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/776/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 19/2021 pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou na autobusovém nádraží pod zastřešením, a to společnosti AUDIS BUS
s.r.o., IČ 15040500, se sídlem Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za nájemné ve
výši 10.000 Kč bez DPH měsíčně, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu
pro 1 - 4 autobusy společnosti AUDIS BUS s.r.o. v časovém režimu dle žádosti (režim
parkování bude v pracovních dnech s večerním odstavením autobusů postupně od 18:30 až
23:10 a ranním výjezdem zpět do provozu od 04:00 až 05:00 hodin. O víkendech a státních
svátcích 3 autobusy budou stát a autobus zajišťující provoz bude nasazen na linkách v rozmezí
od 06:30 do 20:10 hodin. Parkování autobusů bude organizováno tak, aby odstavená vozidla
neblokovala možnost průjezdu a dopravní obsluhy autobusového terminálu, i když se víceméně
jedná převážně o dopravní obsluhu autobusy společnosti AUDIS BUS s.r.o.).
USNESENÍ č. RM/777/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu), IČ 27248801, se sídlem I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha
2 na zajištění bezplatného zpětného odběru příslušných elektrozařízení a oddělený
sběr elektroodpadů (zejména osvětlovací zařízení), kdy služby této společnosti
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b)

budou zajišťovány prostřednictvím provozovny sběrného dvoru p. Jiřího Kloseho,
IČ 11165006 na adrese Nádražní 529, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že město na
základě případných odměn z motivačního programu EKOLAMP poskytne
zprostředkovateli fakturační odměnu, o jejíž výši vždy rozhodne Rada města.
Smlouvu o poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o (viz příloha
originálu zápisu) s Městem Svoboda nad Úpou jako právnickou osobou, resp.
podnikatelským subjektem na zajištění svozu komunálního odpadu z Městského
úřadu a areálu městského stadionu.

USNESENÍ č. RM/778/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (viz příloha originálu zápisu) a doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyhlášku
v tomto znění.
USNESENÍ č. RM/779/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města v souvislosti se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů a souvisejícím zákonem č. 36/2021 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů zrušení následujících obecně
závazných vyhlášek města:
- OZV č. 8/1999, o změně čísel popisných ze dne 22.2.1999
- OZV č. 1/2003, Požární řád ze dne 14.10.2003
- OZV č. 3/2006, kterou se mění OZV č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19.12.2006
- OZV č. 2/2003, o zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14.10.2003
na základě odůvodnění v zápise.
USNESENÍ č. RM/780/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace – oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“ včetně
Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo.
c)
výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) zaslána:
-ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha- Karlín, IČ: 24668613,
-Dik Janák, s.r.o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov, IČ: 62063600,
-ING. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové, IČ: 25962914
-M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415
d)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí, která je složena ze tří
členů: Mgr. Petr Týfa, Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci Petr
Horáček a Tomáš Hovard, dne 6.12.2021 v 16,00 hod. v kanceláři starosty.

13

USNESENÍ č. RM/781/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady přepracoval prvotní koncept Směrnice, resp.
pravidel o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku parkovného a pravidel
pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku (viz příloha originálu
zápisu) na základě diskusních připomínek a námitek.
USNESENÍ č. RM/782/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
snížení tištěného nákladu periodika Svoboda forum od prosince 2021 na 200 ks.
b)
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2010 s dodavatelem Luďka Tomešová,
Tiskárna LT, IČ 11117010 (viz příloha originálu zápisu), kterým se snižuje počet
kusů tištěného nákladu a cena za zpracování jedné strany A4 měsíčníku Svoboda
fórum.
c

nabídku společnosti URBITECH s.r.o., která provozuje aplikaci Hlášení rozhlasu.cz,
na zpracování zpravodaje Svoboda fórum do interaktivní listovací podoby s možností
distribuce do několika minut a přizpůsobením pro mobilní telefony, tablety a počítače
ve verzi 12 kusů / rok za cenu 4.500 Kč ročně bez DPH.

USNESENÍ č. RM/783/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o vývoji poskytnutých hodin pečovatelské služby
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2021 (viz příloha
originálu zápisu).
b)
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
30.9.2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2021 včetně
Výkazu zisku a ztráty k 30.9.2021 (viz příloha originálu zápisu).
g)

předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
30.9.2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov k 30.9.2021 včetně Výkazu zisku a ztráty k 30.9.2021 (viz
příloha originálu zápisu).

schvaluje
c)
změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je zejména úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO pro rok 2021 v
rámci úseku pečovatelské služby (navýšení částky o 226.250 Kč) a s tím související
úprava nákladů zejména na úseku pečovatelské služby, přičemž celková výše
provozního příspěvku zřizovatele se snižuje na 787.000 Kč.
d)
e)
f)

Sazebník úkonů pečovatelské služby od 1.1.2022 (viz příloha originálu zápisu), které
poskytuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou pro rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2022 (viz příloha originálu zápisu)
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h)

i)
j)

pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2022 bude činit
1.216.500 Kč.
změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny jsou přesuny mezi účty, přičemž celková výše provozního
příspěvku zřizovatele se nemění.
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpu, okres Trutnov na rok 2022 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2022
bude činit 3.600.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/784/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že do návrhu rozpočtu budou ještě zapracovány položky
v příjmech a výdajích na agendu parkovacích automatů (v příjmech i výdajích shodně 300 tis.
Kč) a poté budou tyto dokumenty zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2022
v zastupitelstvu v zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územně samosprávných celků.
USNESENÍ č. RM/785/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně snahy města získat od Státního pozemkového úřadu (dále jen "SPÚ")
pozemek p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny, podrobně
viz zápis) prostřednictvím směny za pozemek města p.p.č. 163/18 o výměře 398 m2 v k.ú.
Maršov II, který navazuje na pozemek SPÚ p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II a pověřuje starostu
města, aby zajistil zpracování znaleckých posudků na ocenění obou parcel a případně podal
žádost, aby byl celý proces zahájen co možná nejdříve. Rada města předává tuto záležitost k
projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva a doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.
USNESENÍ č. RM/786/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne 13.12.2021 (viz příloha originálu zápisu), do
kterého bude doplněn bod s názvem Směna pozemku p.p.č. 105/1 (v majetku České republiky
- Státního pozemkového úřadu) za pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 v k.ú. Maršov II.
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USNESENÍ č. RM/787/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení dlouhodobě volného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3 + 1
(rezerva pro případného údržbáře) a výměře 66,33 m2 nové učitelce němčiny v ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou Mgr.
, trvale bytem
, 513 01 Semily z důvodu
velké dojezdové vzdálenosti z místa bydliště do místa zaměstnání. Rada pověřuje ředitelku DPS
uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 30 na dobu neurčitou 3M výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2, požadovanou kaucí ve výši 3 měsíčních nájmů, stejně
jako u nájemních bytů města v čp. 473.

16

