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Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 54. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 13.8.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Rada města schvaluje:
a) Dohodu o demolici stavby (viz příloha zápisu) mezi subjekty KRPA
DEHTOCHEMA a.s. a Město Svoboda nad Úpou, ze které vyplývá, že
demolici objektu čp. 456 provede město jako investor stavby autobusového
terminálu na své náklady,
b) Organizační řád Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně příloh č.1 a
č.2,
c) návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou na elektrický varný kotel ALBA,
d) návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou na digitální satelitní anténu,
e) žádost pana Ladislava Šteruského o povolení těžby dřeva v lokalitě Kraví
vrch – cca 25 – 30 m3 s nabídkovou cenou za palivové dříví 50,-Kč/m3 a za
kulatinu 450,-Kč/m3,
f) předložené vícepráce vzniklé při rekonstrukci knihovny nad rámec
Smlouvy o dílo ve výši 169.461,-Kč včetně DPH,
g) konečnou podobu zrekonstruovaných webových stránek města a jejich
ostré spuštění na webu www.musvoboda.cz od 13.srpna.
h) odpojení plynového kotle a zrušení odběrného místa v budově bývalého
kina, kdy hasičům bude zajištěno přitápění jiným alternativním způsobem,
který nebude tak finančně náročný.
Rada města souhlasí:
a) s umístěním billboardu o rozměrech 3 x 3 m panu Zdeňku Svobodovi na
pozemku p.p.č. 112/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou u sokolovny, který je
majetku.
Rada města pověřuje:
a) Ing. Hůrku prověřit na PF ČR aktuální stav sousedního pozemku p.p.č. 904
o výměře 163 m2 a p.p.č. 937 o výměře 45 m2 za účelem sjednocení těchto
pozemků v jednu stavební percelu,
b) tajemnici MěÚ na základě dokumentu Kontrola hospodaření města
k 31.7.2009 zpracovat návrh rozpočtového opatření č.3/2009, který se
nebude zásadně lišit od tohoto dokumentu.
Rada města bere na vědomí:
a) dokument Kontrola hospodaření města Svoboda nad Úpou k 31.7.2009
v souladu s novelou rozpočtových pravidel.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) neodprodat p.p.č. 898 o výměře 34 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou vzhledem
k tomu, že na tomto pozemku je kontejnerové stání, které není možno
přemístit jinam.

Jednání rady bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 13.8.2009. Příští
jednání Rady města se uskuteční dne 27.8.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou.
Ing. Jiří Špetla
místostarosta

Ing. Milan Oravec
starosta města
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