Zápis z 1.schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.11.2010
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hod a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla
Přítomni: všichni členové RM (viz prezenční listina)
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh Jednacího řádu Rady města a komisí rady města Svobody nad Úpou

2.

Zřízení komisí rady

3.

Redakční rada - změna členů

4.

Veřejně prospěšné práce od ledna 2011

5.

Přechodné financování PC (ing. Hůrka) z materiálových prostředků do schválení RO

6.

Žádost o ukončení nájmu bytu v čp. 302 - Vlček Štěpán

7.

Rozhodnutí státní správy, kdy účastníkem řízení je město

8.

Předávací protokol - oprava hřbitovní zdi, doplnění dle posledního jednání RM

9.

Nabídka na prezentaci KAM po Česku, o.s.

10.

Pozvánka na Aktiv pro starosty Královéhradeckého kraje na téma "Energetika v
Královéhradeckém kraji"

11.

Správa KRNAP - žádost + pozvánka

12.

Souhlasy s udělením licencí na autobusové linky

13.

Úhrada členského příspěvku - Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

14.

Návrh inventarizačních komisí pro provedení fyzické inventury k 31.12.2010

15.

Nájemní smlouva Lodinská - restaurace na stadionu, informace o výši dluhu

16.

Příprava rozpočtu na rok 2011

Nikdo z přítomných členů rady neměl návrh na doplnění programu.
1. Návrh Jednacího řádu Rady města a komisí rady města Svobody nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí
Rady města pro volební období 2010 - 2014 k prostudování a doplnění do příštího jednání
rady.
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2. Zřízení komisí rady
Členové Rady města se zatím dohodli na zřízení dvou komisí rady. První komisí rady bude
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) a druhou pak stavební komise. Do komise SPOZ
navrhla tajemnice jmenovat předsedkyni paní Mgr. Zinu Rutarovou. Mgr. Hynek pak navrhl
jmenovat Ing. Václava Jiránka jako předsedu stavební komise.
USNESENÍ č. RM/1/1/2010
Rada města z ř i z u j e
komise rady, a to Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) a stavební komisi.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/2/1/2010
Rada města j m e n u j e
Mgr. Zinu Rutarovou předsedkyní komise rady - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/3/1/2010
Rada města j m e n u j e
Ing. Václava Jiránka předsedou stavební komise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Redakční rada - změna členů
Starosta města navrhl nové složení redakční rady pro zpracování městských novin Svoboda
fórum - Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová a pan Marian Báchor.
USNESENÍ č. RM/4/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
nové složení redakční rady pro vydávání městských novin Svoboda forum - Ing. Jiří Špetla,
Ing. Ivana Balcarová a pan Marian Báchor.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Veřejně prospěšné práce od ledna 2011
Tajemnice informovala radu o jednáních s Úřadem práce ve volebním mezidobí ve věci
zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, s tím, že předběžně požádala o
celkem 4 pracovníky (v období leden 2011 - březen 2011 2 pracovníci a od dubna 2011 do
června 2011 pak celkem 4). V současné době tajemnice shromažďuje podklady pro žádost
(potvrzení o bezdlužnosti), která musí být podána na Úřad práce do 15.12.2010. Tajemnice
požádala radu o schválení návrhu na vznik pracovních míst v rámci veřejně prospěšných
prací v 1. pololetí 2011.
USNESENÍ č. RM/5/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na 1. pololetí 2011 dle návrhu
tajemnice MěÚ (viz výše).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Přechodné financování PC (ing. Hůrka) z materiálových prostředků do schválení
RO č.5/2010
Tajemnice předložila radě fakturu za nový počítač pro Ing. Hůrku ve výši 10.800,-Kč, který
bylo nutno pořídit, protože původní přestal fungovat bez možnosti reinstalace či jiné opravy.
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Vzhledem k tomu, že položka rozpočtu na nákup DDHM (5137) je již vyčerpána, požádala
tajemnice radu o přechodné financování z materiálové položky s tím, že položka rozpočtu
bude upravena v rámci rozpočtového opatření č. 5/2010 v prosinci. V souvislosti s tímto
bodem Mgr. Hynek navrhl, aby stejným způsobem byl financován nákup notebooku pro
potřeby jednání zastupitelstva ve spojení s dataprojekcí při jednání.
USNESENÍ č. RM/6/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
přechodné financování nákupu počítače pro Ing. Hůrku z materiálové položky do doby
schválení dalšího rozpočtového opatření a dále nákupu notebooku pro účely jednání
zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o ukončení nájmu bytu v čp. 302 - Vlček Štěpán
Radě města byla předložena žádost nájemce bytu v čp. 302 pana Štěpána Vlčka o ukončení
nájmu bytu k 30.11.2010. Vzhledem k tomu, že město nemůže obsadit byt v tak krátké lhůtě,
tj. od 1.12.2010, žádost rada neschválila a schválila ukončení nájmu k 31.12.2010 s tím, že za
prosinec může nájemce uhradit pouze čisté nájemné bez záloh na energie a služby. Zároveň
schválila vypsání výběrového řízení na obsazení bytu od 1.1.2011 s minimálním nabídkovým
měsíčním nájemným ve výši 4.500,-Kč (bez záloh na služby a energie).
USNESENÍ č. RM/7/1/2010
Rada města n e s c h v a l u j e
a)
žádost nájemce bytu v čp. 302 pana Štěpána Vlčka o ukončení nájmu bytu k
30.11.2010, vzhledem k tomu, že město nemůže obsadit byt v tak krátké lhůtě, tj. od
1.12.2010 a schválila ukončení nájmu k 31.12.2010 s tím, že za prosinec může nájemce
uhradit pouze čisté nájemné bez záloh na energie a služby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Rada města s c h v a l u j e
b)
vypsání výběrového řízení na obsazení bytu v čp. 302 od 1.1.2011 s minimálním
nabídkovým měsíčním nájemným ve výši 4.500,-Kč (bez záloh na služby a energie)
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Rozhodnutí státní správy, kdy účastníkem řízení je město
Radě města bylo předloženo správní rozhodnutí č.j. SVO/3097/2010, ve kterém je účastníkem
řízení město, ve věci stavebního povolení pro společnost KRPA DEHTOCHEMA, a.s. na
stavbu: Lehká montovaná hala 2 x 15/20 m. Rada vzala rozhodnutí na vědomí bez námitek.
USNESENÍ č. RM/8/1/2010
bere na vědomí
Rada města
správní rozhodnutí č.j. SVO/3097/2010, ve kterém je účastníkem řízení město, ve věci
stavebního povolení pro společnost KRPA DEHTOCHEMA, a.s. na stavbu: Lehká
montovaná hala 2 x 15/20 m bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Předávací protokol - oprava hřbitovní zdi, doplnění dle posledního jednání RM
Radě města byl předložen doplněný předávací protokol na stavební akci - Oprava opěrné
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou, kterou prováděla společnosti KALIN spol. s r.o.
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Vzhledem k tomu, že dodavatel neoznámil městu vznik víceprací před jejich zahájením, ale až
v rámci předání prací, rada města žádost o úhradu těchto víceprací neschválila.
USNESENÍ č. RM/9/1/2010
Rada města
neschvaluje
úhradu víceprací na stavební akci - Oprava opěrné hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou, kterou
prováděla společnosti KALIN spol. s r.o., vzhledem k tomu, že dodavatel neoznámil městu
vznik víceprací před jejich zahájením, ale až v rámci předání prací.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Nabídka na prezentaci KAM po Česku, o.s.
Radě města byla předložena nabídka na prezentaci města od společnosti KAM po Česku, o.s.
Rada města tuto nabídku neschválila.
USNESENÍ č. RM/10/1/2010
Rada města
neschvaluje
nabídku na prezentaci města od společnosti KAM po Česku, o.s.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

zdržel se – 0

10. Pozvánka na Aktiv pro starosty Královéhradeckého kraje na téma "Energetika v
Královéhradeckém kraji"
Starosta města seznámil radu s pozvánkou na Aktiv pro starosty v Královéhradcekém kraji na
téma "Energetika v Královéhradeckém kraji", kterého se dne 30.11.2010 zúčastní. Rada vzala
informaci na vědomí.
11. Správa KRNAP - žádost + pozvánka
Starosta města seznámil radu s pozvánkou na odborný seminář Správy KRNAP "Typická
architektura Krkonoš a Jizerských hor". Vzhledem k tomu, že tato tématika nesouvisí přímo s
činností města, semináře se nikdo za město nezúčastní.
Dále starosta předložil radě žádost Správy KRNAP o udělení souhlasu s opakovaným
vstupem Správy KRNAP nebo jí najatých třetích osob na pozemky města za účelem šetrného
provedení mechanických či chemických zásahů a povolení likvidace proti invazivním
rostlinám.
USNESENÍ č. RM/11/1/2010
Rada města s o u h l a s í
s opakovaným vstupem Správy KRNAP nebo jí najatých třetích osob na pozemky města za
účelem šetrného provedení mechanických či chemických zásahů a povolení likvidace proti
invazivním rostlinám.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Souhlasy s udělením licencí na autobusové linky
Radě města byly předloženy následující žádosti o souhlas s udělením licencí na autobusové
linky:
č.j. SVO/2934/2010 - linka 690721
č.j. SVO/3013/2010 - linka 690170
č.j. SVO/3014/2010 - linka 690160
č.j. SVO/3015/2010 - linka 690870
č.j. SVO/3016/2010 - linka 690880
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č.j. SVO/3017/2010 - linka 690150
č.j. SVO/3085/2010 - linka 690003
USNESENÍ č. RM/12/1/2010
Rada města s o u h l a s í
s udělením licencí na všechny autobusové linky (viz výše) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
13. Úhrada členského příspěvku - Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Tajemnice předložila radě žádost o úhradu členského příspěvku do Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR ve výši 1.000,-Kč ročně a seznámila je s činností sdružení.
Rada města schválila úhradu členského příspěvku.
USNESENÍ č. RM/13/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
úhradu členského příspěvku do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve výši
1.000,-Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
14. Návrh inventarizačních komisí pro provedení fyzické inventury k 31.12.2010
Radě města byl předložen návrh na složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku
města k 31.12.2010. Rada města návrh schválila beze změn.
USNESENÍ č. RM/14/1/2010
Rada města
schvaluje
návrh na složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města k 31.12.2010 beze
změn.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
15. Nájemní smlouva Lodinská - restaurace na stadionu, informace o výši dluhu
Radě města byla předložena informace o stavu dluhů paní Moniky Lodinské - nájemce
restaurace na stadionu, které dosáhly částky 26.168,-Kč (viz upomínka). Tajemnice doplnila,
že s paní Lodinskou je situace řešena i telefonicky, ale bohužel bezvýsledně. Mgr. Hynek
navrhl, že pokud paní Lodinská neuhradí do pátku 19.11.2010 veškeré dluhy, požaduje zaslat
kopii nájemní smlouvy a připraví právní řešení situace, resp. výpověď z nájmu. Rada s
návrhem Mgr. Hynka souhlasila.
USNESENÍ č. RM/15/1/2010
Rada města
souhlasí
s návrhem Mgr. Hynka, v němž navrhl, že pokud paní Monika Lodinská (nájemce restaurace
na stadionu) neuhradí do pátku 19.11.2010 dluh ve výši 26.168,-Kč, požaduje zaslat kopii
nájemní smlouvy a připraví právní řešení situace, resp. výpověď z nájmu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
16. Příprava rozpočtu na rok 2011
Radě města byl předložen pracovní návrh rozpočtu na rok 2011. Radě byl vysvětlen základní
princip sestavení rozpočtu, vysvětleny některé položky s tím, že mandatorní výdaje jsou

5

zapracovány všechny a investiční požadavky je třeba upřesnit tak, aby rozpočet bylo možno
zveřejnit alespoň 15 dní před jeho projednáváním. Členové rady se dohodli, že na příštím
jednání rady, které proběhne 24.11.2010 dokončí návrh rozpočtu tak, aby byl připraven ke
zveřejnění. Jeho případné úpravy do doby projednávání pak budou řešeny až v rámci jeho
projednávání na zastupitelstvu.
Při projednávání investičních požadavků byl předseda stavební komise Ing. Jiránek pověřen
radou města prověřit stavebně investiční nároky příspěvkových organizací a připravit návrhy
řešení.
USNESENÍ č. RM/16/1/2010
Rada města p o v ě ř u j e
předsedu stavební komise Ing. Jiránka prověřit stavebně investiční nároky příspěvkových
organizací a připravit návrhy řešení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Schůze Rady města byla ukončena dne 17.11.2010 v 21:15 hodin.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 17.11.2010.
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Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.11.2010
USNESENÍ č. RM/1/1/2010
Rada města z ř i z u j e
komise rady, a to Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) a stavební komisi.
USNESENÍ č. RM/2/1/2010
Rada města j m e n u j e
Mgr. Zinu Rutarovou předsedkyní komise rady - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).
USNESENÍ č. RM/3/1/2010
Rada města j m e n u j e
Ing. Václava Jiránka předsedou stavební komise.
USNESENÍ č. RM/4/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
nové složení redakční rady pro vydávání městských novin Svoboda fórum - Ing. Jiří Špetla,
Ing. Ivana Balcarová a pan Marian Báchor.
USNESENÍ č. RM/5/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na 1. pololetí 2011 dle návrhu
tajemnice MěÚ (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/6/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
přechodné financování nákupu počítače pro Ing. Hůrku z materiálové položky do doby
schválení dalšího rozpočtového opatření a dále nákupu notebooku pro účely jednání
zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/7/1/2010
Rada města n e s c h v a l u j e
a)
žádost nájemce bytu v čp. 302 pana Štěpána Vlčka o ukončení nájmu bytu k
30.11.2010, vzhledem k tomu, že město nemůže obsadit byt v tak krátké lhůtě, tj. od
1.12.2010 a schválila ukončení nájmu k 31.12.2010 s tím, že za prosinec může
nájemce uhradit pouze čisté nájemné bez záloh na energie a služby .
Rada města s c h v a l u j e
b)
vypsání výběrového řízení na obsazení bytu v čp. 302 od 1.1.2011 s minimálním
nabídkovým měsíčním nájemným ve výši 4.500,-Kč (bez záloh na služby a energie)
USNESENÍ č. RM/8/1/2010
Rada města
bere na vědomí
správní rozhodnutí č.j. SVO/3097/2010, ve kterém je účastníkem řízení město, ve věci
stavebního povolení pro společnost KRPA DEHTOCHEMA, a.s. na stavbu: Lehká
montovaná hala 2 x 15/20 m bez námitek.
USNESENÍ č. RM/9/1/2010
Rada města
neschvaluje
úhradu víceprací na stavební akci - Oprava opěrné hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou, kterou
prováděla společnosti KALIN spol. s r.o., vzhledem k tomu, že dodavatel neoznámil městu
vznik víceprací před jejich zahájením, ale až v rámci předání prací.
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USNESENÍ č. RM/10/1/2010
Rada města
neschvaluje
nabídku na prezentaci města od společnosti KAM po Česku, o.s.
USNESENÍ č. RM/11/1/2010
Rada města s o u h l a s í
s opakovaným vstupem Správy KRNAP nebo jí najatých třetích osob na pozemky města za
účelem šetrného provedení mechanických či chemických zásahů a povolení likvidace proti
invazivním rostlinám.
USNESENÍ č. RM/12/1/2010
Rada města s o u h l a s í
s udělením licencí na všechny autobusové linky (viz zápis) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/13/1/2010
Rada města s c h v a l u j e
úhradu členského příspěvku do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve výši
1.000,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/14/1/2010
Rada města
schvaluje
návrh na složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města k 31.12.2010 beze
změn.
USNESENÍ č. RM/15/1/2010
Rada města
souhlasí
s návrhem Mgr. Hynka, v němž navrhl, že pokud paní Monika Lodinská (nájemce restaurace
na stadionu) neuhradí do pátku 19.11.2010 dluh ve výši 26.168,-Kč, požaduje zaslat kopii
nájemní smlouvy a připraví právní řešení situace, resp. výpověď z nájmu.
USNESENÍ č. RM/16/1/2010
Rada města p o v ě ř u j e
předsedu stavební komise Ing. Jiránka prověřit stavebně investiční nároky příspěvkových
organizací a připravit návrhy řešení.

Bohuslav Krčmář, v.r.
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města
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