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Sp. značka: SVO/111/2022/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 62. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.1.2022
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
Omluveni: PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o souhlas s umístěním kabelu přes komunikaci města na p.p.č.579/1 k přístřešku
se zemědělskou technikou, k.ú. Maršov I a následné zřízení věcného břemene

2.

Žádost o nájem pozemku p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021

3.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou

5.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Oznámení společnosti VEMEX Energie a.s. o skokovém navýšení ceny zemního plynu
od 7.2.2022 s schválení výběru nového dodavatele

7.

Smlouva se společností TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. na jednorázovou slevu za
odběr papíru

8.

Nákup komunálního vozidla pro technickou četu - příprava veřejné zakázky, výběr
administrátora veřejné zakázky

9.

Návrh na úpravu vjezdových cedulí do města o znak partnerského města Reumtengrün

10.

Informace z dendrologického posudku aleje na Muchomůrce

11.

Nabídka zhodnocení finančních prostředků města

12.

Žádost o souhlas města se zavedením pečovatelské služby

13.

Návrhy platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města a odpisový plán
nově pořízeného investičního majetku
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14.

Aktuální informace o dotaci na pečovatelskou službu a návrh na jednorázové
poskytnutí provozního příspěvku DPS v plné výši pro rok 2022

15.

Servisní smlouva se společností Tritius Solutions a.s. na řádné užívání knihovního
systému Tritius

1. Žádost o souhlas s umístěním kabelu přes komunikaci města na p.p.č.579/1 k
přístřešku se zemědělskou technikou, k.ú. Maršov I a následné zřízení věcného břemene
Radě města byla předložena žádost vlastníka nemovitosti čp. 59 v Maršovské ulici o souhlas s
umístěním kabelu přes komunikaci města na p.p.č.579/1 pro účely osvětlení přístřešku se
zemědělskou technikou, umístěném na parcele p.p.č. 19/6, příp. 19/7, obě v k.ú. Maršov I a dále
žádost o následné zřízení věcného břemene. Překop bude proveden v šířce 30 cm, v hloubce do
120 cm, uložena chránička, a poté bude vše uvedeno do původního stavu (zásyp, zhutnění a
položení asfaltového recyklátu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s umístěním kabelu přes komunikaci města na p.p.č.579/1 pro účely osvětlení přístřešku se
zemědělskou technikou, umístěném na parcele p.p.č. 19/6, příp. 19/7, obě v k.ú. Maršov I na
základě žádosti vlastníka nemovitosti čp. 59 v Maršovské ulici s tím, že překop bude proveden v
šířce 30 cm, v hloubce do 120 cm, uložena chránička, a poté bude vše uvedeno do původního stavu
(zásyp, zhutnění a položení asfaltového recyklátu) a pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil návrh
smlouvy o věcném břemeni do příštího jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/807/62/2022 bylo přijato.
2. Žádost o nájem pozemku p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021
Radě města byla předložena žádost o nájem pozemku p.p.č. 7/6, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2 v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021 od
vlastníka sousední nemovitosti čp. 172 v Kostelní ulici. Rada stanovila podmínky nájmu - nájemci
a
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou, nájem na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3M bez udání důvodu, nájemné ve výši 4,-Kč/1 m2/rok, minimálně však 500,-Kč
ročně, účel nájmu zahrada. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájem pozemku p.p.č. 7/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o
výměře 65 m2 v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021, a to
a
, trvale
bytem
, Svoboda nad Úpou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3M bez udání
důvodu, nájemné ve výši 4,-Kč/1 m2/rok, minimálně však 500,-Kč ročně, účel nájmu zahrada a
pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/808/62/2022 bylo přijato.
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3. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, obě v
k.ú. Maršov I od vlastníka domu čp. 141 na Novém světě. Rada se žádostí zabývala a konstatovala,
že se jedná o rozvojovou lokalitu pro budoucí generace a město má v nemovitostech uloženu
finanční rezervu pro případ krizového vývoje. S ohledem na výše uvedené rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I, protože
se jedná o rozvojovou lokalitu pro budoucí generace a město má v nemovitostech uloženu finanční
rezervu pro případ krizového vývoje.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/809/62/2022 bylo přijato.
4. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byl předložen podkladový materiál související s žádostí o prodej části parcely
p.p.č. 346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou, jehož obsahem bylo (viz přílohy
originálu zápisu):
1) Evidenční karty parcel p.p.č. 346/1 a st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
2) Částečné výpisy z KN k oběma parcelám
3) Žádosti č.j. SVO/4489/2021 a SVO/4490/2021 z 3.11.2021
4) Prohlášení o existenci stavby č.j. SVO/3565/2021-Pu ze dne 1.9.2021
5) Každoroční výzva k vyplnění tabulky – kontrola využití bezúplatně převedených pozemků
včetně tabulky
6) Oznámení o sloučení parcel z KÚ Trutnov
7) Podání námitky proti sloučení parcel
8) Sdělení KÚ v Trutnově ve věci podání námitky proti sloučení parcel
9) Žádost o vyjádření k parcele p.p.č. 346/1 ze strany Státního pozemkového úřadu („SPÚ“)
č.j. SVO/4509/2021 ze dne 5.11.2021
10) Vyjádření SPÚ k prodeji části p.p.č. 346/1 č.j. SVO/4737/2021 ze dne 22.11.2021
11) Doplnění vyjádření k prodeji části p.p.č. 346/1 č.j. SVO/87/2022 ze dne 5.1.2022
12) Ortofotosnímek
Tajemnice danou záležitost vysvětlila v tom smyslu, že RD čp. 268 v Horské ulici od manželů
koupila v roce 2021 paní
(žadatelka), a snaží se dát do pořádku
majetkoprávní záležitosti kolem domu. Ve vztahu k městu se jedná o dvě záležitosti:
1) část pozemku st.p.č. 720 o výměře 4 m2 pod garáží se skladem nářadí, která byla v roce 2021
dodatečně zkolaudována jako stavba dočasná po dobu trvání nájemního vztahu mezi vlastníkem
stavby a vlastníkem pozemku
2) část pozemku p.p.č. 346/1 dle vyznačení v příloze žádosti (jedná se o cca 1200 m2)
K bodu 1):
Stavební parcela p.č. 720 vznikla sloučením st.p.č. 718 a 720, přičemž původní st.p.č. 718 vznikla
na základě GP při prodeji RD v roce 2021 včetně přilehlých staveb oddělením z pozemkové parcely
p.p.č. 346/1, kterou město získalo bezúplatným převodem od tehdejšího Pozemkového fondu ČR
(viz karta majetku). Podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data 1.11.2029. Případný prodej
parcely je možný, ale město by muselo uhradit náhradu. Výše náhrady se rovná ceně pozemku ke
dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byly pozemky nabyvateli převedeny, a to podle cenového
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předpisu platného k témuž dni. Onen cenový předpis se nepodařilo získat, současný Státní
pozemkový úřad navrhuje, zpětné bezúplatné převedení zpět s tím, že si žadatelka může požádat o
pronájem a následný odkup pozemků.
K bodu 2):
viz stejné jako u bodu 1
Nabízí se několik variant řešení, přičemž radě byly předloženy následující varianty:
a) nechat stávající stav tak jak je, a uzavřít s žadatelkou nájemní smlouvu stejně jako s manželi
v minulosti, počkat do roku 2029, resp. 2030, kdy pominou podmínky smlouvy o
bezúplatném převodu a dořešit poté.
b) vyjít vstříc žadatelce alespoň prodejem st.p.č. 720 o výměře 26 m2 pod garáží (aby bylo
sjednoceno vlastnictví objektu a pozemku pod ním), přičemž součástí kupní smlouvy by mohlo být
ujednání o budoucím zaplacení náhrady, kterou bude muset uhradit město za ony 4 m2. Zbytek
parcely p.p.č. 346/1 o výměře cca 1200 m2 pouze pronajmout.
c) další možností je prodej všeho požadovaného, přičemž by součástí kupní smlouvy muselo být
ujednání o budoucím zaplacení náhrady, kterou bude muset uhradit město za ony 4 m2 + 1200 m2.
Rada se žádostí v rámci krátké diskuse zabývala a shodla se na variantě b), takže bylo hlasováno o
následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 1200 m2 (dle zákresu v žádosti), druh pozemku trvalý travní porost. Rada
města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej této části parcely, a to s ohledem na
bezúplatný převod od tehdejšího Pozemkového fondu ČR (viz karta majetku), kdy
podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data 1.11.2029 a město musí dodržet
účel bezúplatného převodu (nová stavba pro bydlení).
b)
zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 720 o výměře 26 m2 pod objektem zděné
garáže se skladem nářadí (stavba je evidovaná stavba v KN a je ve vlastnictví
žadatelky) s tím, že po žadatelce bude v rámci budoucí kupní smlouvy požadována
mimo jiné náhrada za 4 m2, které byly odděleny ze sousední parcely p.p.č. 346/1 při
zápisu GP č. 924-577/2021 a následně Katastr nemovitostí z moci úřední dvě
sousední stavební parcely pod objektem garáže sloučil do jedné st.p.č. 720 a podané
námitce města nevyhověl. Zároveň po žadatelce bude požadována záloha ve výši
10.000 Kč před objednáním znaleckého posudku. Pokud nebude záloha uhrazena,
nebude se město dále žádostí o prodej parcely zabývat.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/810/62/2022 bylo přijato.
5. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku zahrada o výměře 417 m2 od vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 388/2 a objektu
chaty če. 21 na st.p.č. 649, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Žadatel konstatuje, že má v plánu
výstavbu nového oplocení a dále má v úmyslu pozemek využít pro parkování a výstavbu přístřešku
pro parkování. Rada se zabývala situací v dané lokalitě zahrádkářské osady Třešňovka a
konstatovala, že město si nepřeje stavební boom v dané lokalitě a zahrádky mají sloužit lidem, kteří
v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost odpočívat na zahradě.
K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd autem na zahrádky a
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město nemá v úmyslu ji zde budovat. Nicméně podle aktuálního stavu se na pozemku již nyní
parkuje bez majetkoprávního titulu, a proto se rada shodla na tom, že zveřejní záměr pronájmu
parcely. Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada o výměře 417 m2, protože se jedná o zahrádkářskou osadu
Třešňovka, ve které si město nepřeje stavební boom a zahrádky mají sloužit lidem,
kteří v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost odpočívat na
zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd
autem na zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
417 m2, druh pozemku zahrada.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/811/62/2022 bylo přijato.

6. Oznámení společnosti VEMEX Energie a.s. o skokovém navýšení ceny zemního plynu
od 7.2.2022 s schválení výběru nového dodavatele
Radě města bylo předloženo oznámení společnosti VEMEX Energie a.s. ze dne 5.1.2022 o
navýšení ceny za odebraný zemní plyn s účinností od 7.2.2022 ve výši 2.995,-Kč/MWh bez DPH
a stálé měsíční platy ve výši 99,-Kč/OM/měsíc, a to s ohledem citováno: "na bezprecedentní situaci
na energetickém trhu, kdy od začátku roku 2021 ceny plynu na rok 2022 vzrostly o téměř 800%,
růst nadále pokračuje a stabilizace situace není v dohlednu".
Město včetně příspěvkových organizací má uzavřenu smlouvu se společností VEMEX na dodávky
plynu pro roky 2021 – 2023 za individuální cenu plynu ve výši 528 Kč/1 MWh bez DPH a stálé
platby 0 Kč, avšak s ohledem na článek IV, odst. 3 Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky plynu ze dne 23.11.2020 je dodavatel oprávněn měnit cenu za dodávku z důvodu změn na
trhu, takže z hlediska smlouvy s tím nelze nic udělat, a to ani právní cestou. Bylo to tak i v
předchozích smluvních ujednáních o dodávce energií a dodavatelé energií to tak mají standardně u
všech smluvních vztahů.
V souladu s ustanovením §11 energetického zákona může město jako zákazník s ohledem na výše
uvedené bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od smlouvy do 28.1.2022 (10 dnů
před datem účinnosti změny)
Toto navýšení představuje 5,67 násobek + navíc stálé měsíční platby, takže vedení města okamžitě
zahájilo jednání s dodavateli plynu.
Město neprodleně oslovilo energetického makléře (p. Junek) za účelem řešení této situace. Pan
Junek městu nepředložil žádnou nabídku.
Nezávisle na něm město oslovilo společnost ČEZ a E.ON, což jsou společnosti, které jsou kromě
prodejců zároveň distributory dodávek plynu a v současné turbulentní době na trhu s energiemi
přestavují určitou jistotu. Obě společnosti zpracovaly pro město a jeho příspěvkové organizace
variantní cenové nabídky, které jsou přílohou originálu zápisu.
Na základě podaných nabídek se rada shodla na následujícím výběru jedné z variant:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na dodávku zemního plynu č. 1295427921/holding na období
1.2.2022 - 31.12.2023 ze dne 17.1.2022 (viz příloha originálu zápisu), kterou rada vyhodnotila jako
nejvýhodnější v současné turbulentní době na trhu s energiemi a která je platná i pro obě
příspěvkové organizace města. Tímto rada pověřuje starostu a oba ředitele příspěvkových
organizací, aby se společností ČEZ ESCO, a.s. uzavřeli smlouvu na dodávky plynu a neprodleně
poté zajistili odstoupení od Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, a to v souladu s
ustanovením § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, z důvodu zvýšení obchodní složky ceny (ceny za dodávky plynu). Toto
odstoupení bude podle ustanovení § 11a odst. 6 energetického zákona účinné k 7.2.2022 a bude se
jednat o odstoupení v zákonné lhůtě a zákonným způsobem.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/812/62/2022 bylo přijato.
7. Smlouva se společností TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. na jednorázovou slevu za
odběr papíru
Radě města byla předložena Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se společností
TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. na jednorázovou slevu za odběr papíru (viz příloha originálu
zápisu). Vzhledem k příznivému vývoji na trhu tříděných komodit (papír) nabízí svozová firma
možnost uzavřít tuto dohodu za rok 2021 s tím, že poskytne městu jednorázovou slevu ve výši
950 Kč bez DPH / 1 tunu za množství převzatého separovaného papíru v roce 2021. V konečném
výsledku se jedná o částku cca 47.000 Kč. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se společností TRANSPORT TRUTNOV
s.r.o. na jednorázovou slevu za odběr papíru (viz příloha originálu zápisu), a to vzhledem k
příznivému vývoji na trhu tříděných komodit (papír), kdy svozová firma nabídla městu možnost
uzavřít tuto dohodu za rok 2021 s tím, že poskytne městu jednorázovou slevu ve výši 950 Kč bez
DPH / 1 tunu za množství převzatého separovaného papíru v roce 2021.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/813/62/2022 bylo přijato.
8. Nákup komunálního vozidla pro technickou četu - příprava veřejné zakázky, výběr
administrátora veřejné zakázky
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně nákupu komunálního vozidla pro
technickou četu na základě schváleného rozpočtu na rok 2022. Jedná se jednoramenný kloubový
nosič kontejnerů s celkovou hmotností do 3,5 t (řidičské oprávnění skupiny B) v kategorii SS –
pracovní stroj samojízdný s konstrukční užitnou hmotností až 3000 kg s doplňujícími požadavky:
pohon 4x4, s výbavou vozidla nutnou pro provoz s kontejnerem a radlicí. Pro multifunkční provoz
vozidla se počítá s nákupem 2ks kontejneru (1x kontejner valníkový s klecovou nástavbou, 1x
kontejner velkoobjemový), šípové radlice a sypače vozovek.
Důvod pro nákup nového vozidla byl již zmíněn na jednání zastupitelstva při schvalování rozpočtu
- jedná se o typ vozidla s pracovním názvem "multikára" 4x4 s korbou. V technické četě se využívá
již zcela minimálně stroj HON, který je ze 70. let minulého století. Nákupem stroje by zaměstnanci
v technické četě nepotřebovali Dustera a ten by mohl sloužit pro účely MěÚ, protože stávající Ford
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začíná rovněž dosluhovat - není to 4x4, takže jízda v zimě do kopců nebo na hory v rámci
pověřeného úřadu (sociální šetření, stavební úřad) je zejména pro děvčata horor. Dalším důvodem
je obnova techniky města v časovém horizontu, protože žádný ze strojů nevydrží věčně. Stroj typu
multikáry je běžným strojem s mnoha multifunkčními prvky v rámci technické čety i u okolních
měst a v našem strojovém parku zcela chybí. Rovněž Reform i přes repasopravu v loňském roce je
opět v opravě a je třeba se včas zabývat jeho výměnou. Orientační cena vozidla činí cca
2.379.150,-Kč, cena kontejneru valníkového 92.800,-Kč, kontejner velkoobjemový 90.600,-Kč,
radlice + pryžové břity 90.200,-Kč, sypač 279.800,-Kč, celkem 2.932.550,-Kč bez DPH. S ohledem
na předpokládanou hodnotu nákupu se jedná o veřejnou zakázku v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek na proces veřejné zakázky je nutno poptat administrátora veřejné zakázky. Pro
administraci veřejné zakázky byly osloveny dva subjekty, jejichž cenové nabídky byly předloženy
radě (viz příloha originálu zápisu):
- Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 - nabídla cenu ve
výši 48.400 Kč včetně DPH
- Ing. Alena Rückerová, IČ 05150001, se sídlem Kryblická 427, 541 01 Trutnov - nabídla cenu ve
výši 65.000 Kč (není plátce DPH)
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou četu (specifikace viz zápis) v rámci
veřejné zakázky na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s
předpokládanou hodnotou ve výši 2.932.550,-Kč bez DPH administrátora veřejné zakázky, a to
společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, která
nabídla cenu ve výši 48.400 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/814/62/2022 bylo přijato.
9. Návrh na úpravu vjezdových cedulí do města o znak partnerského města
Reumtengrün
Rada města obdržela informaci od místostarosty města, že mu byl zaslán email z partnerského
města Reumtengrün o instalaci cedule se zobrazením znaku města Svobody nad Úpou a
doprovodným textem o partnerství našich měst (viz fotografie v příloze zápisu). Tento akt
přátelství, který byl formálně uzavřen smlouvou na konci srpna 2021, by měla Svoboda stvrdit
podobnou cedulí. Je to věc obvyklá, podobné informace jsou vidět po celé republice. Rada s tímto
návrhem souhlasila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby nechal zpracovat grafické zpracování doplnění na uvítacích cedulích do města
o znak partnerského města Reumtengrün s doprovodným textem podobně jako partnerské město v
Německu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/815/62/2022 bylo přijato.
10. Informace z dendrologického posudku aleje na Muchomůrce
Starosta města seznámil radu s informacemi z dendrologického posudku stromové aleje na
Muchomůrce (celý dendrologický posudek je přílohou zápisu), který zpracovala Ing. Petra
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Löffelmannová, Horní Maršov. Dendrologický posudek vyhodnotil z celkem 218 stromů 65 stromů
(téměř 30%) ke kácení, 146 stromů potřebuje odborné ošetření a pouze 7 stromů je bez potřeby
ošetření. Citováno z posudku: "V současné době je alej nesourodá, mezernatá, po pokácení či
rozpadech dožívajících stromů. Zůstávající dřeviny ve většině případů vyžadují zásadní pěstební
opatření a některé pro svou nestabilitu odstranění. Stromy mají z velké části nestabilní,
nepravidelné koruny s četnými tlakovými vidlicemi a kodominantním větvením (pozn. tajemnice,
zdroj https://arborys.cz/stromolezecky-slovnik/ - kodominantní větvení jsou větve, které rostou a
tloustnou stejně rychle, navzájem si konkurují a soupeří o to, která větev bude terminálem). Dalším
negativním vlivem byl příliš úzký spon výsadby a bezprostřední sousedství lesního porostu vedoucí
k defektům spojených se zápojem (vychýlené těžiště, jednostranné, vlajkovité a zploštilé koruny,
kodominantní větvení, podrůstající ramena a atd.)."
V posudku je dále navrhován způsob arboristických a asanačních zásahů včetně analýzy
perspektivy stromové aleje. Rada v rámci diskuse vyhodnotila stav aleje v tom smyslu, že stromy
v havarijním stavu bude nutno co možná nejdříve odstranit z hlediska bezpečnosti návštěvníků
areálu Muchomůrka, a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
závěry z dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce (celý dendrologický posudek
je přílohou zápisu), který zpracovala Ing. Petra Löffelmannová, Horní Maršov (podrobně viz zápis)
s tím, že daná záležitost bude zařazena do programu nejbližšího jednání zastupitelstva, na které
bude pozvána zpracovatelka posudku za účelem podrobného vysvětlení stavu stromové aleje.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/816/62/2022 bylo přijato.
11. Nabídka zhodnocení finančních prostředků města
Radě města bylo předloženo stručné roční vyhodnocení rozpočtového hospodaření za rok 2021,
které skončilo přebytkem ve výši 11.720.746,41 Kč. Z toho je zapojena do rozpočtu na rok 2022
částka 9.454.000 Kč a zbytek se již převedl na spořící účet, kde v současné době město disponuje
částkou cca 53 mil. Kč. Tyto peníze jsou úročeny ke dnešnímu dni úrokem 0,31% p.a.
Banka ČSOB oslovila město první s nabídkou na lepší úročení (požadavek města a nabídka banky
se časově potkaly, protože s ohledem na výše uvedené úročení k 31.12.2021 a vyhlašované rostoucí
úrokové sazby ČNB jsme se chystali banku sami oslovit).
Na základě předběžného projednání naší finanční a ekonomické situace jsme se shodli s bankou na
tom, že částku ve výši 30 mil. Kč ze spořícího účtu můžeme využít v letošním roce pro účely
výhodnějšího úročení prostřednictvím termínovaného vkladu na 3M – nabízeno 2,3% p.a. – což
představuje čtvrtletně cca 172.000 Kč na úrocích. 3M termínovaný vklad lze opakovat, pokud
nebude město prostředky potřebovat, což se v roce 2021 neočekává. Zbývajících cca 23 mil. Kč
bude i nadále město držet na spořícím účtu (peníze jsou dostupné ihned v případě potřeby), zde je
nabídnuta úroková sazba 1,00% p.a. – což je cca 19.000 Kč měsíčně na úrocích a peníze na tomto
spořícím účtu jsou dostupné ihned do druhého dne.
Rada města přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
stručné roční vyhodnocení rozpočtového hospodaření za rok 2021, které skončilo
přebytkem ve výši 11.720.746,41 Kč (viz příloha originálu zápisu). Z toho je
zapojena do rozpočtu na rok 2022 částka 9.454.000 Kč a zbytek se již převedl na
spořící účet, kde v současné době město disponuje částkou cca 53 mil. Kč.
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schvaluje
b)
nabídku banky ČSOB na zhodnocení volných finančních zdrojů (viz příloha originálu
zápisu). Částka ve výši 30 mil. Kč ze spořícího účtu bude využita účely výhodnějšího
úročení prostřednictvím termínovaného vkladu na dobu určitou na 3M s fixní sazbou
úročení 2,3% p.a. a s možností opakování. Zbývajících cca 23 mil. Kč bude i nadále
město držet na spořícím účtu (peníze jsou dostupné ihned v případě potřeby), zde je
nabídnuto úročení vyhlašovanou roční úrokovou sazbou až 1,00% p.a.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/817/62/2022 bylo přijato.
12. Žádost o souhlas města se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas se zavedením pečovatelské služby pro
paní
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou. Rada neměla k žádosti
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace města Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro paní
, trvale bytem
,
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/818/62/2022 bylo přijato.
13. Návrhy platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města a odpisový plán
nově pořízeného investičního majetku
Radě města byla předloženy návrhy platových výměrů obou ředitelů příspěvkových organizací v
souvislosti se změnou platových tabulek u některých pracovníků ve veřejné správě a dále návrh
odpisového plánu účetních odpisů nově pořízeného investičního majetku v ZŠ - schodolez LG 2004
BASIC, 130 kg (vše viz přílohy originálu zápisu). Rada neměla k návrhům připomínky, a proto
bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1.1.2022 v
souvislosti s novými platovými tabulkami některých pracovníků ve veřejné správě
od ledna 2022 (viz příloha originálu zápisu).
b)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.1.2022 v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2022 (viz příloha originálu zápisu).
c)

odpisový plán účetních odpisů nově pořízeného investičního majetku v příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov schodolez LG 2004 BASIC, 130 kg.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/819/62/2022 bylo přijato.
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zdržel se – 0

14. Aktuální informace o dotaci na pečovatelskou službu a návrh na jednorázové
poskytnutí provozního příspěvku DPS v plné výši pro rok 2022
Rada města byla informována o současné situaci ve věci financování sociálních služeb na území
Královéhradeckého kraje. V případě našeho města se jedná o pečovatelskou službu v Domě s
pečovatelskou službou. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl schválen státní rozpočet, nebudou
organizacím poskytujícím sociální služby vypláceny dotace ze státního rozpočtu a město bylo
osloveno koncem roku Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, zda přechodné financování pro
svou příspěvkovou organizaci zvládne nebo bude potřebovat zajistit přechodné předfinancování z
prostředků kraje. S ohledem na dobrou finanční kondici našeho města jsme kraji přislíbili, že tuto
mimořádnou situaci zvládneme, a to tak, že schválený provozní příspěvek pro rok 2022 ve výši
1.216.500 Kč poskytneme příspěvkové organizaci již v lednu a v plné výši. Státní prostředky (ze
státního rozpočtu a z rozpočtu kraje) by měly být k dispozici koncem prvním pololetí. Rada neměla
k návrhu řešení připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2022 ve výši 1.216.500 Kč příspěvkové organizaci Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou již v lednu 2022 v plné výši, a to s ohledem na
mimořádnou situaci ve věci financování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje v
souvislosti s tím, že dosud nebyl schválen státní rozpočet (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/820/62/2022 bylo přijato.
15. Servisní smlouva se společností Tritius Solutions a.s. na řádné užívání knihovního
systému Tritius
Radě města byl předložen návrh Servisní smlouvy se společností Tritius Solutions a.s. na řádné
užívání knihovního systému Tritius (viz příloha originálu zápisu). Rada k návrhu neměla
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Servisní smlouvu se společností Tritius Solutions a.s. na řádné užívání knihovního systému Tritius
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/821/62/2022 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 17.1.2022 v 17:30 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 7.2.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 19.1.2022. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 62. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
17.1.2022.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 62. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.01.2022
USNESENÍ č. RM/807/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s umístěním kabelu přes komunikaci města na p.p.č.579/1 pro účely osvětlení přístřešku
se zemědělskou technikou, umístěném na parcele p.p.č. 19/6, příp. 19/7, obě v k.ú. Maršov I na
základě žádosti vlastníka nemovitosti čp. 59 v Maršovské ulici s tím, že překop bude proveden
v šířce 30 cm, v hloubce do 120 cm, uložena chránička, a poté bude vše uvedeno do původního
stavu (zásyp, zhutnění a položení asfaltového recyklátu) a pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil
návrh smlouvy o věcném břemeni do příštího jednání rady.
USNESENÍ č. RM/808/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájem pozemku p.p.č. 7/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o
výměře 65 m2 v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021, a to
a
,
trvale bytem
, Svoboda nad Úpou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3M bez udání důvodu, nájemné ve výši 4,-Kč/1 m2/rok, minimálně však 500,-Kč ročně, účel
nájmu zahrada a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/809/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I
protože se jedná o rozvojovou lokalitu pro budoucí generace a město má v nemovitostech
uloženu finanční rezervu pro případ krizového vývoje.
USNESENÍ č. RM/810/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 1200 m2 (dle zákresu v žádosti), druh pozemku trvalý travní porost. Rada
města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej této části parcely, a to s ohledem na
bezúplatný převod od tehdejšího Pozemkového fondu ČR (viz karta majetku), kdy
podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data 1.11.2029 a město musí dodržet
účel bezúplatného převodu (nová stavba pro bydlení).
b)

zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 720 o výměře 26 m2 pod objektem zděné
garáže se skladem nářadí (stavba je evidovaná stavba v KN a je ve vlastnictví
žadatelky) s tím, že po žadatelce bude v rámci budoucí kupní smlouvy požadována
mimo jiné náhrada za 4 m2, které byly odděleny ze sousední parcely p.p.č. 346/1 při
zápisu GP č. 924-577/2021 a následně Katastr nemovitostí z moci úřední dvě
sousední stavební parcely pod objektem garáže sloučil do jedné st.p.č. 720 a podané
námitce města nevyhověl. Zároveň po žadatelce bude požadována záloha ve výši
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10.000 Kč před objednáním znaleckého posudku. Pokud nebude záloha uhrazena,
nebude se město dále žádostí o prodej parcely zabývat.
USNESENÍ č. RM/811/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada o výměře 417 m2, protože se jedná o zahrádkářskou osadu
Třešňovka, ve které si město nepřeje stavební boom a zahrádky mají sloužit lidem,
kteří v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost odpočívat na
zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd
autem na zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
417 m2, druh pozemku zahrada.
USNESENÍ č. RM/812/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na dodávku zemního plynu č. 1295427921/holding na
období 1.2.2022 - 31.12.2023 ze dne 17.1.2022 (viz příloha originálu zápisu), kterou rada
vyhodnotila jako nejvýhodnější v současné turbulentní době na trhu s energiemi a která je platná
i pro obě příspěvkové organizace města. Tímto rada pověřuje starostu a oba ředitele
příspěvkových organizací, aby se společností ČEZ ESCO, a.s. uzavřeli smlouvu na dodávky
plynu a neprodleně poté zajistili odstoupení od Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,
a to v souladu s ustanovením § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zvýšení obchodní složky ceny (ceny za dodávky
plynu). Toto odstoupení bude podle ustanovení § 11a odst. 6 energetického zákona účinné k
7.2.2022 a bude se jednat o odstoupení v zákonné lhůtě a zákonným způsobem.
USNESENÍ č. RM/813/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se společností TRANSPORT
TRUTNOV s.r.o. na jednorázovou slevu za odběr papíru (viz příloha originálu zápisu), a to
vzhledem k příznivému vývoji na trhu tříděných komodit (papír), kdy svozová firma nabídla
městu možnost uzavřít tuto dohodu za rok 2021 s tím, že poskytne městu jednorázovou slevu
ve výši 950 Kč bez DPH / 1 tunu za množství převzatého separovaného papíru v roce 2021.
USNESENÍ č. RM/814/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou četu (specifikace viz zápis) v rámci
veřejné zakázky na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s
předpokládanou hodnotou ve výši 2.932.550,-Kč bez DPH administrátora veřejné zakázky, a
to společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, která
nabídla cenu ve výši 48.400 Kč včetně DPH.
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USNESENÍ č. RM/815/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby nechal zpracovat grafické zpracování doplnění na uvítacích cedulích do
města o znak partnerského města Reumtengrün s doprovodným textem podobně jako partnerské
město v Německu.
USNESENÍ č. RM/816/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
závěry z dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce (celý dendrologický
posudek je přílohou zápisu), který zpracovala Ing. Petra Löffelmannová, Horní Maršov
(podrobně viz zápis) s tím, že daná záležitost bude zařazena do programu nejbližšího jednání
zastupitelstva, na které bude pozvána zpracovatelka posudku za účelem podrobného vysvětlení
stavu stromové aleje.
USNESENÍ č. RM/817/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
stručné roční vyhodnocení rozpočtového hospodaření za rok 2021, které skončilo
přebytkem ve výši 11.720.746,41 Kč (viz příloha originálu zápisu). Z toho je
zapojena do rozpočtu na rok 2022 částka 9.454.000 Kč a zbytek se již převedl na
spořící účet, kde v současné době město disponuje částkou cca 53 mil. Kč.
schvaluje
b)
nabídku banky ČSOB na zhodnocení volných finančních zdrojů (viz příloha
originálu zápisu). Částka ve výši 30 mil. Kč ze spořícího účtu bude využita účely
výhodnějšího úročení prostřednictvím termínovaného vkladu na dobu určitou na 3M
s fixní sazbou úročení 2,3% p.a. a s možností opakování. Zbývajících cca 23 mil. Kč
bude i nadále město držet na spořícím účtu (peníze jsou dostupné ihned v případě
potřeby), zde je nabídnuto úročení vyhlašovanou roční úrokovou sazbou až 1,00%
p.a.
USNESENÍ č. RM/818/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace města Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro paní
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/819/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1.1.2022 v
souvislosti s novými platovými tabulkami některých pracovníků ve veřejné správě
od ledna 2022 (viz příloha originálu zápisu).
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b)

c)

nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.1.2022 v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2022 (viz příloha originálu zápisu).
odpisový plán účetních odpisů nově pořízeného investičního majetku v příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov schodolez LG 2004 BASIC, 130 kg.

USNESENÍ č. RM/820/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2022 ve výši 1.216.500 Kč příspěvkové organizaci
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou již v lednu 2022 v plné výši, a to s ohledem
na mimořádnou situaci ve věci financování sociálních služeb na území Královéhradeckého
kraje v souvislosti s tím, že dosud nebyl schválen státní rozpočet (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/821/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Servisní smlouvu se společností Tritius Solutions a.s. na řádné užívání knihovního systému
Tritius (viz příloha originálu zápisu).
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