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Sp. značka: SVO/4477/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.12.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Dále přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD,
Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

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

2.

Žádost o souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro akci –
kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad
Úpou

3.

Stanovisko města k žádosti o dodatečné povolení garáže na parcele p.p.č. 6/12 v k.ú.
Maršov II

4.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 193/3 v k.ú. Maršov I

5.

Návrh na přidělení bytu pro jednotlivce č.9 a pro dvojici č. 49 v Domě s pečovatelskou
službou a žádost o osvobození od jednorázových příspěvků

6.

Úprava rozpočtu č. 4 PO Dům s pečovatelskou službou

7.

Příkazní smlouva na zajištění sdílených činností pro příspěvkové organizace pro rok
2022

8.

Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření
za rok 2021

9.

Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2021

10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů
2020/2021 - Čtyřmezí 2020 ze dne 15.7.2020

1. Návrh Dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu (prodloužení) – SVNU50_optický
kabel, p.p.č. 10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I (Rýchorské sídliště)
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu (prodloužení) –
SVNU50_optický kabel, p.p.č. 10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti ze dne
8.3.2021 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby.
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Původní termín byl 31.7.2021, navrhovaný termín je 22.7.2022. Rada neměla k návrhu dodatku
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu (prodloužení) – SVNU50_optický kabel, p.p.č.
10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti ze dne 8.3.2021 (viz příloha originálu
zápisu), jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby na 22.7.2022.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/796/60/2021 bylo přijato.

2. Žádost o souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro akci –
kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byla předložena žádost ČEZ Distribuce, a.s. (v zastoupení na základě plné moci
společnost CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.) o souhlas se stavbou a Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2023403/SOBS VB/3 Svoboda nad Úpou, knn
pro p.č. 63/1. Jedná se o akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1,
obě k.ú. Svoboda nad Úpou. Na pozemku města p.č. 702/1 u hranice pozemku bude uložen v zemi
kabel - cca 50 bm, pilíř nebude na pozemku města, navrhovaná cena břemene činí 2.000 Kč bez
DPH.
Po krátké diskusi o navrhované ceně za 50 bm ve výši 2.000 Kč bez DPH bylo hlasováno o
následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas se stavbou kabelového vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1,
obě k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (v
zastoupení na základě plné moci společnost CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.).
schvaluje
b)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2023403/SOBS VB/3 Svoboda nad Úpou, knn pro p.č. 63/1 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že úhrada za věcné břemeno v délce 50 bm bude činit
2.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/797/60/2021 bylo přijato.

3. Stanovisko města k žádosti o dodatečné povolení garáže na parcele p.p.č. 6/12 v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost č.j. SVO/4444/2021 ze dne 1.11.2021 o dodatečné povolení
garáže na p.p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II, a to včetně stanoviska KRNAP a souhlasu s trvalým vynětím
půdy ze ZPF a doplněného jednostupňového projektu od Ing. Luboše Kaspera, jehož obsahem je
technická zpráva, požární zpráva, výkres D.2 – půdorys 1NP, výkres D.3 – řez A-A, výkres D.4 –
pohledy. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o dodatečné povolení garáže na p.p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II v souladu
s jednostupňovým projektem od Ing. Luboše Kaspera, jehož obsahem je technická zpráva, požární
zpráva, výkres D.2 – půdorys 1NP, výkres D.3 – řez A-A, výkres D.4 – pohledy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/798/60/2021 bylo přijato.
4. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 193/3 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 151 na novém světě o koupi parcely p.p.č.
193/3, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 299 m2.
Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že bude nutné parcelu vytyčit a vyhodnotit, zda má pro
město význam či nikoliv.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti vlastníka domu čp. 151 na Novém světě o koupi parcely p.p.č. 193/3, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 299 m2, a to do jara
2022, kdy bude možné parcelu vytyčit v reálu a vyhodnotit, zda má tento pozemek pro město
význam či nikoliv.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/799/60/2021 bylo přijato.
5. Návrh na přidělení bytu pro jednotlivce č.9 a pro dvojici č. 49 v Domě s pečovatelskou
službou a žádost o osvobození od jednorázových příspěvků
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení bytu pro jednotlivce č.9 a bytu
pro dvojici č. 49 v Domě s pečovatelskou službou včetně žádosti obou žadatelů o osvobození od
jednorázových příspěvků. Jedná se o žadatele z Janských Lázní, kterým je v současné době již
poskytována pečovatelská služba a podrobný komentář sociální pracovnice a následně i tajemnice
MěÚ je v průvodce k tomuto bodu.
Starosta informoval radu, že již jednal se starostou Janských Lázní v tom smyslu, aby se se svými
občany spojili a vymysleli financování jednorázových příspěvků, protože rada se shodla na tom, že
osvobození od jednorázových příspěvků by mohlo být precedentem do budoucna. Starosta tedy
navrhl neschválit návrh soc. pracovnice a vyčkat na výsledek projednání na městě Janské Lázně.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh sociální pracovnice na přidělení bytu pro jednotlivce č.9 a bytu pro dvojici č. 49 v Domě s
pečovatelskou službou žadatelům z Janských Lázní bez úhrady jednorázových příspěvků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/800/60/2021 bylo přijato.
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6. Úprava rozpočtu č. 4 PO Dům s pečovatelskou službou
Radě města byla předložena změna č. 4 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
je úprava nákladů na výplatu odstupného a náhrady za nevyčerpanou dovolenou bývalé ředitelce
DPS po skončení rodičovské dovolené (navýšení částky o 269.000 Kč) a s tím související úprava
výnosů v rámci provozního příspěvku zřizovatele, který se zvyšuje 1.056.000 Kč. Tato změna je i
předmětem návrhu rozpočtového opatření č. 5/2021. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu č. 4 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 nákladů
na výplatu odstupného a náhrady za nevyčerpanou dovolenou bývalé ředitelce DPS po skončení
rodičovské dovolené (navýšení částky o 269.000 Kč) a s tím související úprava výnosů v rámci
provozního příspěvku zřizovatele, který se zvyšuje na 1.056.000 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/801/60/2021 bylo přijato.
7. Příkazní smlouva na zajištění sdílených činností pro příspěvkové organizace pro rok
2022
Radě města byly předloženy následující dokumenty (oba viz příloha originálu zápisu):
1) Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny z příkazní smlouvy na
období od 1.1.2022 – 31.12.2022)
2) Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML000750) s PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny z
příkazní smlouvy na období od 1.1.2022 – 31.12.2022)
Rada neměla k návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční
odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2022 – 31.12.2022) - viz příloha
originálu zápisu.
b)

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML00750) s PO Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace
měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2022 – 31.12.2022) - viz
příloha originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/802/60/2021 bylo přijato.
8. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření
za rok 2021
Radě města bylo předloženo Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání hospodaření za rok 2021 a zápis z dílčího přezkumu (viz přílohy originálu zápisu).
Jedinou chybou bylo pozdní zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu
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zadavatele u VZMR na služby s názvem "Zpracování PD na rekonstrukci druhé poloviny objektu
čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí". Zveřejnění mělo být
učiněno do 2.11.2021, bylo učiněno dodatečně 24.11.2021. Rada vzala informaci na vědomí a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Svoboda nad Úpou za rok 2021 (viz
příloha originálu zápisu).
b)

Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření
za rok 2021 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/803/60/2021 bylo přijato.

9. Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2021
Radě města byla předložena Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých
dotací na rok 2021 (viz příloha originálu zápisu). Rada k ní neměla připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2021
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2021. Byla provedena kontrola všech vyúčtování
v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek kontroly – bez
závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy na rok 2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/804/60/2021 bylo přijato.

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů
2020/2021 - Čtyřmezí 2020 ze dne 15.7.2020
Radě města byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy
našich sousedů 2020/2021 - Čtyřmezí 2020 ze dne 15.7.2020 (viz příloha originálu zápisu). Na 24.
schůzi Rady města byla dne 13.01.2020 schválena spolupráce s organizací POST BELLUM, která
v projektu Příběhy našich sousedů – Čtyřmezí 2020 dokumentuje příběhy občanů, kteří prožili
důležité dějinné okamžiky 20. století, a aby se do sběru vzpomínek zapojili i žáci a studenti místní
školy. Na 30. schůzi Rady města dne 13.7.2021 byla smlouva schválena. Dne 6.12.2021 přišla od
společnosti žádost o schválení prodloužení dokončení projektu do 30.6.2022 včetně návrhu
dodatku ke smlouvě č.1. Původně měl být projekt dokončen do konce roku 2021, ale kvůli
komplikacím okolo onemocnění Covid-19 se vše prodlužuje. Rada neměla k žádosti připomínky,
a proto bylo přijato následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 2020/2021 Čtyřmezí 2020 ze dne 15.7.2020 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/805/60/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 20.12.2021 v 16:40 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 17.1.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 21.12.2021.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 20.12.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.12.2021
USNESENÍ č. RM/796/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu (prodloužení) – SVNU50_optický kabel, p.p.č.
10/5, 632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti ze dne 8.3.2021 (viz příloha originálu
zápisu), jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby na 22.7.2022.
USNESENÍ č. RM/797/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas se stavbou kabelového vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1,
obě k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (v
zastoupení na základě plné moci společnost CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.).

schvaluje
b)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-122023403/SOBS VB/3 Svoboda nad Úpou, knn pro p.č. 63/1 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že úhrada za věcné břemeno v délce 50 bm bude činit 2.000,-Kč bez
DPH.
USNESENÍ č. RM/798/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o dodatečné povolení garáže na p.p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II v
souladu s jednostupňovým projektem od Ing. Luboše Kaspera, jehož obsahem je technická
zpráva, požární zpráva, výkres D.2 – půdorys 1NP, výkres D.3 – řez A-A, výkres D.4 – pohledy.
USNESENÍ č. RM/799/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti vlastníka domu čp. 151 na Novém světě o koupi parcely p.p.č. 193/3, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 299 m2, a to do jara
2022, kdy bude možné parcelu vytyčit v reálu a vyhodnotit, zda má tento pozemek pro město
význam či nikoliv.
USNESENÍ č. RM/800/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh sociální pracovnice na přidělení bytu pro jednotlivce č.9 a bytu pro dvojici č. 49 v Domě
s pečovatelskou službou žadatelům z Janských Lázní bez úhrady jednorázových příspěvků.
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USNESENÍ č. RM/801/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu č. 4 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
nákladů na výplatu odstupného a náhrady za nevyčerpanou dovolenou bývalé ředitelce DPS po
skončení rodičovské dovolené (navýšení částky o 269.000 Kč) a s tím související úprava výnosů
v rámci provozního příspěvku zřizovatele, který se zvyšuje na 1.056.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/802/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční
odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2022 – 31.12.2022) - viz příloha
originálu zápisu.
b)
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML00750) s PO Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace
měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2022 – 31.12.2022) - viz
příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/803/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Svoboda nad Úpou za rok 2021 (viz
příloha originálu zápisu).
b)
Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření
za rok 2021 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/804/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2021
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2021. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2021.
USNESENÍ č. RM/805/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 2020/2021
- Čtyřmezí 2020 ze dne 15.7.2020 (viz příloha originálu zápisu).
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