č.j. SVO/519/2011
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.2.2011
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hod a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Prodej části p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II

2.

Dotaz na prodej p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Smlouva o právu k provedení stavby a Prohlášení majitelů sousedních pozemků
(Rolencovi)

4.

Lokality pro zástavbu RD

5.

Žádost o úpravu příjezdové komunikace s napojením sítí

6.

Nabídky na pokácení dvou smrků za čp. 116/117

7.

Podnět k prošetření záležitosti - dub na p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I

8.

Žádost p. Ženky o zkrácení lípy v Horské ulici

9.

Žádost o kácení stromů v okolí kostela v Maršově I

10.

Prodej p.p.č. 262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I

11.

Žádost o znovuprojednání - p. Hejzlar - pozemek p.p.č. 98/2

12.

Žádost o těžbu dřeva samovýrobou - p. Šír Josef

13.

Pověření zástupce města dle Pravidel pro přidělování bytů v DPS (účast při
sociálním šetření, vyhodnocení žádostí dle kritérií)

14.

Likvidační komise - odvolání člena a jmenování nového člena

15.

Pravidla města k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu RD

16.

Ples města - skutečné příjmy a výdaje

17.

Smlouva o poskytování služeb - CEP a.s.

18.

Veřejná služba od 1.4.2011 - zřízení služby, určení koordinátora

19.

Rekonstrukce střechy na DPS

20.

Delegace zástupce města do Rady KRNAP
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1. Prodej části p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost pana Petra Jiráska (majitel sousedních pozemků p.p.č 69/1
a 64/1 v k.ú. Maršov II) o prodej části pozemku p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II. Rada města
žádost odložila s tím, že starosta nejprve zjistí v jakém stadiu je plánovaná výstavba
cysklostezky v dané lokalitě v rámci projektu DSO Východní Krkonoše, která by měla vést po
tomto pozemku p.p.č. 369/7.
USNESENÍ č. RM/105/9/2011
Rada města
odkládá
žádost pana Petra Jiráska (majitel sousedních pozemků p.p.č 69/1 a 64/1 v k.ú. Maršov II) o
prodej části pozemku p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II s tím, že starosta nejprve zjistí, v jakém
stadiu je plánovaná výstavba cyklostezky v dané lokalitě v rámci projektu DSO Východní
Krkonoše, která by měla vést po tomto pozemku p.p.č. 369/7.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
Na jednání rady se dostavil Mgr. Petr Hynek.
2. Dotaz na prodej p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen dotaz pana Jana Hegera na podmínky prodeje pozemku p.p.č. 825/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Na tento pozemek je již delší dobu zveřejněn záměr prodeje. Mgr.
Hynek podal návrh, že panu Hegerovi bude zaslán informační dopis o historii pozemku, kdy
před třemi lety byl pozemek schválen k prodeji za nejnižší odhadní cenu 380.000,-Kč dle
znaleckého posudku. Součástí dopisu bude i výzva, aby žadatel, v případě trvajícího zájmu,
podal oficiální žádost, kterou projedná zastupitelstvo včetně stanovení prodejní ceny.
USNESENÍ č. RM/106/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Mgr. Hynka, že žadateli o pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou bude zaslán
informační dopis o historii pozemku, kdy před třemi lety byl pozemek schválen k prodeji za
nejnižší odhadní cenu 380.000,-Kč dle znaleckého posudku. Součástí dopisu bude i výzva,
aby žadatel, v případě trvajícího zájmu, podal oficiální žádost, kterou projedná zastupitelstvo
včetně stanovení prodejní ceny.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Smlouva o právu k provedení stavby a Prohlášení majitelů sousedních pozemků
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby manžely Rolencovými
společně se zápisem ze stavební komise. Členové rady požadují v souladu s návrhem stavební
komise uzavření stejné smlouvy jako v minulosti v případě Schönových. Rada města tedy
pověřila Ing. Hůrku, aby do příští rady připravil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (za úplatu) s ujednáním o právu provést předmětnou stavbu.
USNESENÍ č. RM/107/9/2011
Rada města
pověřuje
Ing. Hůrku, aby do příští rady připravil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (za úplatu) s ujednáním o právu provést předmětnou stavbu s manžely Rolencovými
ve věci vodovodní přípojky na pozemcích města za bytovým domem čp. 510.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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4. Lokality pro zástavbu RD
Radě města byl předložen zápis stavební komise, dle kterého byly vytipovány stavební komisí
lokality pro výstavbu rodinných domů s cílem vybrat nejvhodnější z nich z hlediska
ekonomického a technicky nejméně náročného. Rada města vzala doporučení komise na
vědomí s tím, že schvaluje zadání zpracovateli územního plánu provedení zástavbové studie
na lokalitu Nový svět. Dále se rada zabývala další výstavbovou lokalitou za radnicí, na které
již projektant pracuje a pověřuje Ing. Hůrku, aby oslovil pana Bohumila Kučeru s návrhem na
směnu pozemků v této lokalitě za účelem scelení pozemků.
USNESENÍ č. RM/108/9/2011
Rada města
schvaluje
a)
na doporučení stavební komise zadání zpracovateli územního plánu provedení
zástavbové studie na lokalitu Nový svět pro výstavbu rodinných domů, protože daná
lokalita je z hlediska ekonomického a technického nejméně náročná.
Rada města
pověřuje
b)
pověřuje Ing. Hůrku, aby oslovil pana Bohumila Kučeru s návrhem na směnu
pozemků v lokalitě za radnicí za účelem zcelení pozemků pro případnou výstavbu v
budoucnosti.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

Jednání Rady města opustil s omluvou Ing. Václav Jiránek.
5. Žádost o úpravu příjezdové komunikace s napojením sítí
Radě města byla předložena žádost pana Marka Čumy o úpravu místní komunikace p.p.č. 737
v k.ú. Svoboda nad Úpou. K žádosti bylo doloženo i stanovisko stavební komise, které
doporučuje radě pozastavit v lokalitě nad bývalou zvláštní školou veškeré práce spojené s
přípravou pro budoucí zástavbu v této lokalitě, dokud nebudou vyřešeny všechny koncepční
otázky této lokality. Z těchto důvodů rada žádost neschválila.
USNESENÍ č. RM/109/9/2011
Rada města
neschvaluje
žádost pana Marka Čumy o úpravu místní komunikace p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože souhlasí se stanoviskem stavební komise, které doporučuje radě pozastavit v lokalitě
nad bývalou zvláštní školou veškeré práce spojené s přípravou pro budoucí zástavbu v této
lokalitě, dokud nebudou vyřešeny všechny koncepční otázky této lokality.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
6. Nabídky na pokácení dvou smrků za čp. 116/117
Radě města byly předloženy tři cenové nabídky na pokácení dvou smrků za čp. 116 a 117 na
Rýchorském sídlišti:
Rejmont Pavel
12.000,-Kč (formou stromolezeckého výstupu a postupného rozebrání
odshora + úklid)
Roudný Robert
9.800,-Kč (pokácení, odvětvení, bez úklidu)
11.400,-Kč (pokácení, odvětvení, bez úklidu)
Bartoň Jan
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Rada města schválila nabídku pana Pavla Rejmonta s odůvodněním, že tato nabídka zahrnuje
úklid klestu a způsob provedení prací při pokácení stromů vzhledem k blízkosti panelového
domu.
USNESENÍ č. RM/110/9/2011
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku pana Pavla Rejmonta na pokácení dvou smrků za čp. 116 a 117 na
Rýchorském sídlišti ve výši 12.000,-Kč s odůvodněním, že tato nabídka zahrnuje úklid klestu
a způsob provedení prací při pokácení stromů vzhledem k blízkosti panelového domu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
7. Podnět k prošetření záležitosti - dub na p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen podnět pana Josefa Šíra k prošetření záležitosti ohledně dubu na
p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I. Rada se seznámila s celou historií kolem této záležitosti. Mgr.
Hynek navrhl, aby město požádalo pana Klevcova o aktualizaci posudku. V této záležitosti
město musí začít od počátku, protože došlo k pochybení refenta HSO při komunikaci s panem
Šírem. Na základě aktualizovaného posudku bude město dále postupovat dle doporučení v
posudku.
USNESENÍ č. RM/111/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Mgr. Hynka ve věci prošetření podnětu pana Josefa Šíra ohledně dubu na p.p.č. 145/10
v k.ú. Maršov I, a to v tom smyslu, že město požádá pana Klevcova o aktualizaci znaleckého
posudku na zdravotní stav dubu a na základě aktualizovaného posudku bude město dále
postupovat dle doporučení v posudku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádost p. Ženky o zkrácení lípy v Horské ulici
Radě města byla předložena žádost pana Vladimíra Ženky o povolení ke kácení dřevin (1 lípa
před jeho domem čp. 164) v Horské ulici s doporučením hospodářsko-správního odboru, kdy
v rámci první fáze (prvních označených 15 lip by mělo být pokáceno do konce března)
zaměnit jednu z již vyznačených a nahradit ji právě touto před domem pana Ženky, pokud
bude toto v souladu se stanoviskem Správy KRNAP a povolení bude obsahovat všechny
stromy v ulici Horská.
USNESENÍ č. RM/112/9/2011
Rada města
schvaluje
žádost pana Vladimíra Ženky o povolení ke kácení dřevin (1 lípa před jeho domem čp. 164) v
Horské ulici s tím, že tato lípa bude zaměněna za jednu z již vyznačených lip, pokud bude toto
v souladu se stanoviskem Správy KRNAP.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o kácení stromů v okolí kostela v Maršově I
Radě města byly předloženy následující žádosti Římskokatolické farnosti Janské Lázně na
kácení stromů kolem kostela v Maršově:
1) žádost o povolení na pokácení 2 stromů, které se nacházejí na pozemku p.p.č. 72 v k.ú.
Maršov I (pozemek v majetku farnosti, druh pozemku ostatní plocha, tj. mimo les)
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2) žádost o pokácení 4 stromů na pozemku města nad kostelem
Ve věci první žádosti není město příslušné k povolení kácení, protože město není majitelem
pozemku a jedná se o povolení kácení dřevin mimo les a ve věci povolování je příslušná
Správa KRNAP, odbor státní správy.
Druhou žádost rada schválila s tím, že pověřuje pana Báchora zajistit do příští rady tři cenové
nabídky se zadáním - pokácení stromů včetně úklidu klestu.
USNESENÍ č. RM/113/9/2011
Rada města
schvaluje
žádost Římskokatolické farnosti Janské Lázně o pokácení 4 stromů na pozemku města nad
kostelem v Maršově s tím, že pověřuje pana Báchora zajistit do příští rady tři cenové nabídky
se zadáním - pokácení stromů včetně úklidu klestu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
10. Prodej p.p.č. 262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I
Radě města bylo předloženo písemné stanovisko manželů Stránských ve věci zájmu o koupi
pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1 v k.ú. Maršov I, kterým oznamují městu, že nemají o tyto
pozemky zájem. Vzhledem k tomu, že ze sousedních majitelů pozemků nemá nikdo o dané
pozemky zájem, rada rozhodla, že manželům Gécovým bude formulován dopis s oznámením,
že vzhledem k tomu, že nemají zájem o koupi pozemků za podmínek stanovených
zastupitelstvem, ale využívají oba pozemky, vyzývá je město k tomu, aby buď projevili zájem
o pronájem pozemků, nebo aby je vyklidili včetně přístupové lávky do 30.4.2011. Odpověď
na tento dopis město požaduje do 10.3.2011.
USNESENÍ č. RM/114/9/2011
Rada města
bere na vědomí
písemné stanovisko manželů Stránských ve věci zájmu o koupi pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1
v k.ú. Maršov I, kterým oznamují městu, že nemají o tyto pozemky zájem. Vzhledem k tomu,
že ze sousedních majitelů pozemků nemá nikdo o dané pozemky zájem, rada rozhodla, že
manželům Gécovým bude formulován dopis s oznámením, že vzhledem k tomu, že nemají
zájem o koupi pozemků za podmínek stanovených zastupitelstvem, ale využívají oba
pozemky, vyzývá je město k tomu, aby buď projevili zájem o pronájem pozemků, nebo aby je
vyklidili včetně přístupové lávky do 30.4.2011. Odpověď na tento dopis město požaduje do
10.3.2011.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o znovuprojednání - p. Hejzlar - pozemek p.p.č. 98/2
Radě města byla předložena žádost Mgr. Ing. Samuela Hejzlara o projednání a přehodnocení
usnesení Rady města č. RM/44/4/2010 ve věci prodeje pozemku p.p.č. 98/2 v k.ú. Maršov I.
Rada předá celou záležitost zastupitelstvu k znovuprojednání, protože rada trvá na svém výše
uvedeném usnesení, které není totožné s usnesením minulého zastupitelstva č. 35/8/2008
písm. d) ze dne 12.3.2008.
USNESENÍ č. RM/115/9/2011
Rada města
bere na vědomí
žádost Mgr. Ing. Samuela Hejzlara o projednání a přehodnocení usnesení Rady města č.
RM/44/4/2010 ve věci prodeje pozemku p.p.č. 98/2 v k.ú. Maršov I s tím, že rada předá celou
záležitost zastupitelstvu k znovuprojednání, protože rada trvá na svém výše uvedeném
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usnesení, které není totožné s usnesením minulého zastupitelstva č. 35/8/2008 písm. d) ze dne
12.3.2008.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost o těžbu dřeva samovýrobou - p. Šír Josef
Radě města byla předložena žádost pana Josefa Šíra o těžbu dřeva na samovýrobu na
pozemcích p.p.č. 240/1, 243/5, 243/ a 143, vše v k.ú. Maršov I. Žádost zahrnuje tři typy
pozemků, a proto rada vydala toto stanovisko:
1) K těžbě na pozemku p.p.č. 240/1 v k.ú. Maršov I městu nepřísluší těžbu povolovat, protože
město není vlastníkem pozemku, vlastníkem je ČR, správa Pozemkový fond ČR.
2) U pozemků p.p.č. 243/3 a 243/5 (oba lesní pozemky ve vlastnictví města) je v platnosti
Smlouva o nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa se Správou KRNAP a činnost
lesního hospodáře vykonává dle této smlouvy Správa KRNAP, tzn. tyto pozemky jsou dány
do užívání a k hospodaření této organizaci.
3) Pozemek p.p.č. 143 je pozemkem ve vlastnictví města, druh pozemku ostatní plocha.
Povolení ke kácení dřevin mimo les je příslušná Správa KRNAP, odbor státní správy. Před
podáním žádosti je však nutno označit dřeviny za přítomnosti obou stran, zjistit
předpokládané množství vytěžené dřeviny a stanovit cenu, za kolik město odprodá žadateli
vytěžené dřevo. Dle výsledku tohoto jednání bude vydáno stanovisko Rady města.
USNESENÍ č. RM/116/9/2011
Rada města
odkládá
žádost pana Josefa Šíra o těžbu dřeva na samovýrobu do příští rady na pozemcích p.p.č.
240/1, 243/5, 243/ a 143, vše v k.ú. Maršov I vzhledem k okolnostem uvedeným v zápise.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
13. Pověření zástupce města dle Pravidel pro přidělování bytů v DPS (účast při
sociálním šetření, vyhodnocení žádostí dle kritérií)
Rada města na základě schválených Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou (dále jen "pravidla") pověřuje pana Bohuslava Krčmáře jako zástupce města při
sociálních šetřeních a vyhodnocování žádostí dle schválených kritérií v pravidlech.
USNESENÍ č. RM/117/9/2011
Rada města
pověřuje
pana Bohuslava Krčmáře jako zástupce města při sociálních šetření a vyhodnocování žádostí
dle schválených kritérií v Pravidlech pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
14. Likvidační komise - odvolání člena a jmenování nového člena
Radě města byl předložen návrh tajemnice v souvislosti s ukončením pracovního poměru s
panem Báchorem k 31.3.2011 (výpověď podaná zaměstnancem) na odvolání člena likvidační
komise (p. Báchor) a jmenování nového člena (pí jana Trejbalová) této komise.
USNESENÍ č. RM/118/9/2011
Rada města
odvolává
člena likvidační komise pana Mariana Báchora ke dni 31.3.2011.
a)
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jmenuje
b)
členem likvidační komise paní Janu Trejbalovou od 1.4.2011.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

15. Pravidla města k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu RD
Vzhledem k počtu přítomných členů rady, tento bod rada odkládá do příštího jednání.
USNESENÍ č. RM/119/9/2011
Rada města
odkládá
vzhledem k počtu přítomných členů rady bod číslo 15 - Pravidla města k pronájmu pozemků
s následným prodejem pro výstavbu RD do příštího jednání.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
16. Ples města - skutečné příjmy a výdaje
Radě města byl předložen přehled skutečných příjmů a výdajů souvisejících s konáním
II. reprezentačního plesu dne 11.2.2011.
USNESENÍ č. RM/120/9/2011
Rada města
bere na vědomí
přehled skutečných příjmů a výdajů souvisejících s konáním II. reprezentačního plesu dne
11.2.2011 s tím, že budou předmětem návrhu rozpočtového opatření č.1/2011.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
17. Smlouva o poskytování služeb - CEP a.s.
Radě města byl předložen přepracovaný návrh Smlouvy o poskytování služeb na zpracování
monitorovací zprávy k projektu "Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" v roce 2011 (musí
být předložena do 7.3.2011)
USNESENÍ č. RM/121/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb na zpracování monitorovací zprávu k projektu
"Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" v roce 2011.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
18. Veřejná služba od 1.4.2011 - zřízení služby, určení koordinátora
Radě města byl předložen návrh tajemnice MěÚ na zřízení institutu veřejné služby od
1.4.2011 (vykonávání prací pro město bezplatně osobami, které dlouhodobě setrvávají ve
stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího
zaměstnání) a určení organizátora veřejné služby včetně podpisového práva v rámci této
agendy.
USNESENÍ č. RM/122/9/2011
Rada města
schvaluje
a)
návrh tajemnice MěÚ na zřízení institutu veřejné služby od 1.4.2011.
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určuje
b)
organizátora veřejné služby včetně podpisového práva v rámci této agendy, a to
tajemnici MěÚ Ing. Ivana Balcarovou
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
19. Rekonstrukce střechy na DPS
Radě města byl předložen propočet investičních nákladů na rekonstrukci střechy na objektu
Domu s pečovatelskou službou a cenový návrh na vypracování projektové dokumentace od
firmy TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Hynek navrhl, aby starosta
spolupracoval s dalšími projektanty na danou záležitost, protože dle předpokládaného
propočtu investičních nákladů se odvíjí i cena projektové dokumentace. Nejlevnější variantou
rekonstrukce střechy je provedení pozink + nátěr ve výši cca 8,4 mil. Kč. Starosta informoval
radu, že vzhledem k tomu, že v letošní zimě se pravidelně odklízí sníh ze střechy DPS (v
minulých letech tomu tak nebylo), nedochází k zatékání na půdu ani do bytů. Z těchto důvodů
rada rekonstrukci střechy prozatím odložila s tím, že se v další zimě ověří, zda se toto opatření
v podobě pravidelného odklízení sněhu ze střechy skutečně osvědčí. Pokud ano, bylo by
zbytečné vynakládat tak velké finanční prostředky na rekonstrukci střechy.
USNESENÍ č. RM/123/9/2011
Rada města
odkládá
rekonstrukci střechy na objektu Domu s pečovatelskou službou vzhledem k tomu, že v letošní
zimě se pravidelně odklízí sníh ze střechy DPS (v minulých letech tomu tak nebylo) a
nedochází k zatékání na půdu ani do bytů s tím, že se v další zimě ověří, zda se toto opatření v
podobě pravidelného odklízení sněhu ze střechy skutečně osvědčí. Pokud ano, bylo by
zbytečné vynakládat tak velké finanční prostředky na rekonstrukci střechy.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
20. Delegace zástupce města do Rady KRNAP
Správa KRNAP požaduje po městu delegování zástupce města do Rady KRNAP.
USNESENÍ č. RM/124/9/2011
Rada města
deleguje
zástupce města do Rady KRNAP, a to starostu města Ing. Jiří Špetlu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 23.2.2011 ve 20:45 hodin. Další schůze rady proběhne
9.3.2011 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 24.2.2011. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 23.2.2011.
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Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.02.2011
USNESENÍ č. RM/105/9/2011
Rada města
odkládá
žádost pana Petra Jiráska (majitel sousedních pozemků p.p.č 69/1 a 64/1 v k.ú. Maršov II) o
prodej části pozemku p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II s tím, že starosta nejprve zjistí, v jakém
stadiu je plánovaná výstavba cyklostezky v dané lokalitě v rámci projektu DSO Východní
Krkonoše, která by měla vést po tomto pozemku p.p.č. 369/7.
USNESENÍ č. RM/106/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Mgr. Hynka, že žadateli o pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou bude zaslán
informační dopis o historii pozemku, kdy před třemi lety byl pozemek schválen k prodeji za
nejnižší odhadní cenu 380.000,-Kč dle znaleckého posudku. Součástí dopisu bude i výzva,
aby žadatel, v případě trvajícího zájmu, podal oficiální žádost, kterou projedná zastupitelstvo
včetně stanovení prodejní ceny.
USNESENÍ č. RM/107/9/2011
Rada města
pověřuje
Ing. Hůrku, aby do příští rady připravil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (za úplatu) s ujednáním o právu provést předmětnou stavbu s manželi Rolencovými
ve věci vodovodní přípojky na pozemcích města za bytovým domem čp. 510.
USNESENÍ č. RM/108/9/2011
Rada města
schvaluje
a)
na doporučení stavební komise zadání zpracovateli územního plánu provedení
zástavbové studie na lokalitu Nový svět pro výstavbu rodinných domů, protože daná
lokalita je z hlediska ekonomického a technického nejméně náročná.
Rada města
pověřuje
b)
pověřuje Ing. Hůrku, aby oslovil pana Bohumila Kučeru s návrhem na směnu
pozemků v lokalitě za radnicí za účelem zcelení pozemků pro případnou výstavbu v
budoucnosti.
USNESENÍ č. RM/109/9/2011
Rada města
neschvaluje
žádost pana Marka Čumy o úpravu místní komunikace p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože souhlasí se stanoviskem stavební komise, které doporučuje radě pozastavit v lokalitě
nad bývalou zvláštní školou veškeré práce spojené s přípravou pro budoucí zástavbu v této
lokalitě, dokud nebudou vyřešeny všechny koncepční otázky této lokality.
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USNESENÍ č. RM/110/9/2011
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku pana Pavla Rejmonta na pokácení dvou smrků za čp. 116 a 117 na
Rýchorském sídlišti ve výši 12.000,-Kč s odůvodněním, že tato nabídka zahrnuje úklid klestu
a způsob provedení prací při pokácení stromů vzhledem k blízkosti panelového domu.
USNESENÍ č. RM/111/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Mgr. Hynka ve věci prošetření podnětu pana Josefa Šíra ohledně dubu na p.p.č. 145/10
v k.ú. Maršov I, a to v tom smyslu, že město požádá pana Klevcova o aktualizaci znaleckého
posudku na zdravotní stav dubu a na základě aktualizovaného posudku bude město dále
postupovat dle doporučení v posudku.
USNESENÍ č. RM/112/9/2011
Rada města
schvaluje
žádost pana Vladimíra Ženky o povolení ke kácení dřevin (1 lípa před jeho domem čp. 164) v
Horské ulici s tím, že tato lípa bude zaměněna za jednu z již vyznačených lip, pokud bude toto
v souladu se stanoviskem Správy KRNAP.
USNESENÍ č. RM/113/9/2011
Rada města
schvaluje
žádost Římskokatolické farnosti Janské Lázně o pokácení 4 stromů na pozemku města nad
kostelem v Maršově s tím, že pověřuje pana Báchora zajistit do příští rady tři cenové nabídky
se zadáním - pokácení stromů včetně úklidu klestu.
USNESENÍ č. RM/114/9/2011
Rada města
bere na vědomí
písemné stanovisko manželů Stránských ve věci zájmu o koupi pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1
v k.ú. Maršov I, kterým oznamují městu, že nemají o tyto pozemky zájem. Vzhledem k tomu,
že ze sousedních majitelů pozemků nemá nikdo o dané pozemky zájem, rada rozhodla, že
manželům Gécovým bude formulován dopis s oznámením, že vzhledem k tomu, že nemají
zájem o koupi pozemků za podmínek stanovených zastupitelstvem, ale využívají oba
pozemky, vyzývá je město k tomu, aby buď projevili zájem o pronájem pozemků, nebo aby je
vyklidili včetně přístupové lávky do 30.4.2011. Odpověď na tento dopis město požaduje do
10.3.2011.
USNESENÍ č. RM/115/9/2011
Rada města
bere na vědomí
žádost Mgr. Ing. Samuela Hejzlara o projednání a přehodnocení usnesení Rady města č.
RM/44/4/2010 ve věci prodeje pozemku p.p.č. 98/2 v k.ú. Maršov I s tím, že rada předá celou
záležitost zastupitelstvu k znovuprojednání, protože rada trvá na svém výše uvedeném
usnesení, které není totožné s usnesením minulého zastupitelstva č. 35/8/2008 písm. d) ze dne
12.3.2008.
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USNESENÍ č. RM/116/9/2011
Rada města
odkládá
žádost pana Josefa Šíra o těžbu dřeva na samovýrobu do příští rady na pozemcích p.p.č.
240/1, 243/5, 243/ a 143, vše v k.ú. Maršov I vzhledem k okolnostem uvedeným v zápise.
USNESENÍ č. RM/117/9/2011
Rada města
pověřuje
pana Bohuslava Krčmáře jako zástupce města při sociálních šetření a vyhodnocování žádostí
dle schválených kritérií v Pravidlech pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/118/9/2011
Rada města
odvolává
a)
člena likvidační komise pana Mariana Báchora ke dni 31.3.2011.
jmenuje
b)
členem likvidační komise paní Janu Trejbalovou od 1.4.2011.
USNESENÍ č. RM/119/9/2011
Rada města
odkládá
vzhledem k počtu přítomných členů rady bod číslo 15 - Pravidla města k pronájmu pozemků
s následným prodejem pro výstavbu RD do příštího jednání.
USNESENÍ č. RM/120/9/2011
Rada města
bere na vědomí
přehled skutečných příjmů a výdajů souvisejících s konáním II. reprezentačního plesu dne
11.2.2011 s tím, že budou předmětem návrhu rozpočtového opatření č.1/2011.
USNESENÍ č. RM/121/9/2011
Rada města
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb na zpracování monitorovací zprávu k projektu
"Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" v roce 2011.
USNESENÍ č. RM/122/9/2011
Rada města
schvaluje
a)
návrh tajemnice MěÚ na zřízení institutu veřejné služby od 1.4.2011.
určuje
b)
organizátora veřejné služby včetně podpisového práva v rámci této agendy, a to
tajemnici MěÚ Ing. Ivana Balcarovou
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USNESENÍ č. RM/123/9/2011
Rada města
odkládá
rekonstrukci střechy na objektu Domu s pečovatelskou službou vzhledem k tomu, že v letošní
zimě se pravidelně odklízí sníh ze střechy DPS (v minulých letech tomu tak nebylo) a
nedochází k zatékání na půdu ani do bytů s tím, že se v další zimě ověří, zda se toto opatření v
podobě pravidelného odklízení sněhu ze střechy skutečně osvědčí. Pokud ano, bylo by
zbytečné vynakládat tak velké finanční prostředky na rekonstrukci střechy.
USNESENÍ č. RM/124/9/2011
Rada města
deleguje
zástupce města do Rady KRNAP, a to starostu města Ing. Jiří Špetlu.

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

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

12

