č.j. SVO/3599/2010
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta

Zápis
5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.12.2010
Jednání Rady města zahájil v 7:00 hod a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa, Bohuslav Krčmář
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Výběrové řízení na obsazení bytu č. 1 v domě na Sluneční stráni čp.302

2.

Změna nájemce v bytě v čp. 510, který je přidělen OOP ČR ve Svobodě nad Úpou

3.

II. reprezentační ples Města Svobody nad Úpou

1. Výběrové řízení na obsazení bytu č. 1 v domě na Sluneční stráni čp.302
Radě města bylo předloženo 6 přijatých zalepených obálek s nabídkami těchto žadatelů
(pořadí dle došlých nabídek):
- č.j. SVO/3480/2010 z 6.12.2010:
Brátová Věra, náměstí Svornosti 452, Svoboda nad Úpou
- č.j. SVO/3562/2010 z 13.12.2010:
Roudný Robert, Rýchorské sídliště 123, Svoboda nad Úpou
- č.j. SVO/3568/2010 z 13.12.2010:
Hajdík Miroslav, Horská 251, Svoboda nad Úpou
- č.j. SVO/3583/2010 z 15.12.2010:
Lelek David, Náchodská 276, Červený Kostelec
- č.j. SVO/3588/2010 z 15.12.2010:
MUDr. Vladimíra Skrbková, Pietteho náměstí 81, Svoboda nad Úpou
- č.j. SVO/3598/2010 z 15.12.2010:
Valentová Kateřina, Revoluční 147/6, Trutnov
Starosta města otevřel postupně všechny obálky tak, jak došly do podatelny MěÚ a jejich
obsah předložil členům rady, všechny nabídky jsou přílohou originálu zápisu.
Obsahem nabídek bylo zejména nabízené měsíční nájemné, jako hlavní kritérium při výběru.
Přehled je uveden v tabulce:
uchazeč
Brátová Věra
Roudný Robert
Hajdík Miroslav
Lelek David
MUDr. Skrbková Vladimíra
Valentová Kateřina

nabízené nájemné
5.000
4.600
6.020
4.600
6.500
6.400
1

počet osob v domácnosti
6
3, v červnu 2011 - 4
4
3
1
4

Rada posoudila všechny nabídky a kromě výše nabízeného nájemného zohlednila i počet
osob žijících s žadateli ve společné domácnosti, protože se jedná o byt 3 + 1.
Po posouzení všech nabídek členové rady hlasovali o návrhu přijmout jednu z nabídek
takto:
Brátová Věra
Roudný Robert
Hajdík Miroslav
Lelek David
MUDr. Skrbková Vl.
Valentová Kateřina

pro: 0
pro: 1 (Krčmář)
pro: 0
pro: 0
pro: 0
pro: 3

proti: 4
proti: 0
proti: 4
proti: 4
proti: 3
proti: 1 (Krčmář)

zdržel se: 0
zdržel se: 3
zdržel se: 0
zdržel se: 0
zdržel se: 1 (Týfa)
zdržel se:

USNESENÍ č. RM/61/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na obsazení bytu č.1 v bytovém domě na Sluneční stráni
čp. 302 od 1.1.2011, a to nabídku paní Kateřiny Valentové za nabídnuté měsíční
nájemné ve výši 6.400,-Kč (bez záloh na topení, vodu a služby) s tím, že nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců od 1.1.2011 a při podpisu smlouvy bude
požadováno složení kauce ve výši jednonásobku nabídnutého nájemného.
Rada města p o v ě ř u j e

a)

b)

paní Danu Petržílkovou přípravou nájemní smlouvy dle usnesení v bodě a).

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

2. Změna nájemce v bytě v čp. 510, který je přidělen OOP ČR ve Svobodě nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Svobodě
nad Úpou o změnu nájemce v bytě v domě čp. 510 v ulici 5. května, který je vyčleněn městem
pro potřeby policie. Jedná se o změnu nájemce od 1.1.2011, a to z ze současného nájemce
pana Šlehovera na nového nájemce pana Martina Šestáka, který je zařazen na místní obvodní
oddělení ve Svobodě nad Úpou. Rada žádost schválila s tím, že pověřuje paní Petržílkovou,
aby zajistila prokolární předání bytu a odečty energií k 31.12.2010.
USNESENÍ č. RM/62/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
a)

žádost vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Svobodě nad Úpou o změnu
nájemce v bytě v domě čp. 510 v ulici 5. května, a to od 1.1.2011 ze současného
nájemce pana Šlehovera na nového nájemce pana Martina Šestáka, který je zařazen
na místní obvodní oddělení ve Svobodě nad Úpou.

Rada města p o v ě ř u j e
b)
paní Danu Petržílkovou, aby zajistila prokolární předání bytu a odečty energií k
31.12.2010 při změně nájemce v bytě v čp. 510 v ulici 5. května.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

3. II. reprezentační ples Města Svobody nad Úpou
Komise rady SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) požádala radu o schválení složení
organizačního týmu pro pořádání II. reprezentačního plesu Města Svobody nad Úpou dne
11.2.2011 (složení týmu: Mgr. Zina Rutarová, Helena Bernardová, Blanka Glossová, Dana
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Petržílková, Martina Holubová, Jitka Miškovská a Dagmar Slaninová) a schválení ceny
vstupného na tento ples ve výši 250,-Kč.
USNESENÍ č. RM/63/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
a)

složení organizačního týmu pro pořádání II. reprezentačního plesu Města Svobody
nad Úpou dne 11.2.2011 (složení týmu: Mgr. Zina Rutarová, Helena Bernardová,
Blanka Glossová, Dana Petržílková, Martina Holubová, Jitka Miškovská a Dagmar
Slaninová).

b)

cenu vstupného ve výši 250,-Kč na II. reprezentační ples Města Svobody nad Úpou
dne 11.2.2011.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.12.2010 v 7:20 hodin. Další schůze rady proběhne
12.1.2011. Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2010.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 16.12.2010.
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Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 16. 12. 2010
USNESENÍ č. RM/61/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
a)

výsledek výběrového řízení na obsazení bytu č.1 v bytovém domě na Sluneční stráni
čp. 302 od 1.1.2011, a to žádost paní Kateřiny Valentové za nabídnuté měsíční
nájemné ve výši 6.400,-Kč (bez záloh na topení, vodu a služby) s tím, že nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců od 1.1.2011 a při podpisu smlouvy bude
požadováno složení kauce ve výši jednonásobku nabídnutého nájemného.
Rada města p o v ě ř u j e

b)

paní Danu Petržílkovou přípravou nájemní smlouvy dle usnesení v bodě a).

USNESENÍ č. RM/62/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
a)

žádost vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Svobodě nad Úpou o změnu
nájemce v bytě v domě čp. 510 v ulici 5. května, a to od 1.1.2011 ze současného
nájemce pana Šlehovera na nového nájemce pana Martina Šestáka, který je zařazen
na místní obvodní oddělení ve Svobodě nad Úpou.

Rada města p o v ě ř u j e
b)
paní Danu Petržílkovou, aby zajistila prokolární předání bytu a odečty energií k
31.12.2010 při změně nájemce v bytě v čp. 510 v ulici 5. května.
USNESENÍ č. RM/63/5/2010
Rada města s c h v a l u j e
a)

složení organizačního týmu pro pořádání II. reprezentačního plesu Města Svobody
nad Úpou dne 11.2.2011 (složení týmu: Mgr. Zina Rutarová, Helena Bernardová,
Blanka Glossová, Dana Petržílková, Martina Holubová, Jitka Miškovská a Dagmar
Slaninová).

b)

cenu vstupného ve výši 250,-Kč na II. reprezentační ples Města Svobody nad Úpou
dne 11.2.2011.

………………………………….
Bohuslav Krčmář, v.r.
místostarosta města

……………………………
Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města
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