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č.j. SVO/1375/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.5.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Svolané jednání s vlastníky pozemků garáží v Lázeňské ulici a se zástupci
Společenství vlastníků BJ Lázeňská 314 a 315

2.

Běžná údržba komunikací

3.

Cenová nabídka na opravu můstku u hřiště a vybudování ochranného zábradlí na
mostě Nepomuckého

4.

Cenové nabídky na likvidaci smrků na maršovském hřbitově

5.

Dopracovaný návrh GP na prodej pozemků na Sluneční stráni (žádosti - manželé
Burešovi a další)

6.

Dopracovaný návrh GP na prodej části pozemku p.p.č. 335/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

7.

Výsledek šetření ve věci odstranění betonového bazénu v zahradě MŠ

8.

Žádost o umístění reklamy na části pozemku st.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(Ježek PLYN)

9.

Komunikace Kostelní nad bývalou zvláštní školou

10.

Žádost o pronájem parkovacího místa ve Staré aleji

11.

Žádost o pronájem pozemku před Národním domem za účelem předzahrádky

12.

Žádost o povolení změny provozní doby v restauraci na stadionu

13.

Žádost o uvolnění části rezervního fondu na opravu okapů na budově DPS

14.

Nabídka na odkup poškozeného malotraktoru AGROSTROJ

15.

Nájemní byty města - prodloužení nájmu
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16.

Přidělení bytu pro dvojici v DPS

17.

Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k provozování linky Pec pod Sněžkou Janské Lázně

18.

Jmenování ředitele ZŠ na základě výsledku konkursního řízení

19.

Znalecký posudek na směnu pozemků

20.

Nabídka SŽDC na prodej pozemků p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

21.

Návrh na vybudování zdroje el. energie na náměstí Svornosti pro kulturní akce města

22.

Pověření na úseku opatrovnictví

1. Svolané jednání s vlastníky pozemků garáží v Lázeňské ulici a se zástupci
Společenství vlastníků BJ Lázeňská 314 a 315
Starosta města informoval všechny přítomné, že svolané jednání je součástí jednání 34.
schůze Rady města, které je ze zákona neveřejné. Pozvaní hosté na toto jednání pro účely
projednání bodu 1) programu jednání jsou zaznamenáni v prezenční listině, která je přílohou
originálu zápisu. Upozornil přítomné, že zvukový záznam z tohoto jednání pořizuje pouze
tajemnice MěÚ, nikdo jiný není oprávněn pořizovat ze svolaného jednání zvukový záznam
(soubor DM450088.WMA o délce 1:04:45).
Jednání bylo svoláno na základě společné žádosti devíti vlastníků pozemků pod garážemi v
Lázeňské ulici a Společenství vlastníků bytových jednotek v Lázeňské čp. 314 a 315 (viz
přílohy originálu zápisu včetně pozvánek na jednání). Obě žádosti, které byly obsahově
totožné, vyjádřily nesouhlas s návrhem kupních smluv na prodej pozemků p.p.č. 318/1 a
318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v kupních smlouvách dle jejich názoru chybí
ujednání o tom, že se jedná o pozemky bývalé skládky komunálního odpadu a následné
řešení, pokud by v budoucnu došlo ke kontaminaci zeminy nebo spodních vod.
Mgr. Hynek všechny přítomné informoval o tom, že na pracovním jednání členů rady v
pondělí 14.5.2012 byla prověřena veškerá dostupná stavební dokumentace, ze které byly
zjištěny následující závěry:
- v roce 1988 bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu objektu bytového domu čp. 314 a
315 v Lázeňské ulici a v té době město nebylo vlastníkem pozemků,
- v roce 1989 bylo vydáno stavební povolení,
- v roce 1993 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
- město pozemky získalo v roce 1991 na základě zákona č. 172/91 Sb. a stalo se vlastníkem a
dědicem něčeho, co nezpůsobilo,
- skládka tedy vznikla na pozemcích v době, kdy pozemky vlastnil stát, tzn., že jakákoliv
sanace nejde za městem nebo za vlastníky bytových jednotek, ale jde za státem a odpovědnost
nese stát.
Mgr. Hynek dále vysvětlil, že prodej pozemků v Lázeňské ulici je schválen ve dvou rovinách
a se dvěma různými subjekty a toto je třeba si uvědomit:
1) Prodej pozemků kolem bytového domu včetně parkovací plochy ze zámkové dlažby, kdy
kupujícím subjektem je Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315 (dále
jen "Společenství")
2) Prodej pozemků kolem devíti garáží v Lázeňské ulici u bytového domu čp. 314 a 315, kdy
kupujícími jsou vlastníci pozemků pod garážemi (je jich celkem devět) a kupují pozemky do
tzv. spoluvlastnického podílu
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Hlavním tématem této svolané schůzky by měl být prodej pozemků kolem bytového domu (tj.
dle bodu 1) výše). Mgr. Hynek řekl, že si Společenství pozemky koupit nemusí, ale je třeba si
uvědomit jednu zásadní věc, a to, že město je vlastníkem pozemků jako kterýkoliv jiný občan
a pokud bude tento občan vlastnit louku, dům atd. a bude je užívat někdo jiný, musí si občan s
tím druhým občanem také vyřešit vztah. Ve stejném postavení je město. Přítomní zástupci
Společenství prohlásili, že si pozemky koupit chtějí.
Mgr. Hynek informoval všechny přítomné, že dopracoval stávající smlouvu o článek, na
základě kterého město garantuje, že v případě vzniku výše popsané události poskytne
součinnost. Upozornil, že ve stavební dokumentaci není ani zmínka o nějaké skládce, dům byl
založen klasickým způsobem.
Doplněný článek IV. ve smlouvě - přesná citace:
Čl. 4
Prohlášení k předmětu prodeje
========================
4.1. Pozemek, který je předmětem prodeje tvoří funkční celek k objektu bytového domu
čp. 314 a čp. 315 v ulici Lázeňská ve Svobodě nad Úpou (dále jen "bytový dům čp. 314 a
čp. 315").
4.2. Umístění bytového domu čp. 314 a čp. 315 bylo povoleno na základě rozhodnutí o
umístění stavby, pod č.j. VÚP / 1159 / 88 - Pe ze dne 30.11.1988, vydaného Okresním
národním výborem - odborem výstavby a územního plánování v Trutnově. Stavebním
povolení k předmětnému objektu bylo vydáno tímtéž úřadem dne 25.8.1989 pod č.j. VÚP
1220 / 89 - Č. Kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání objektu bylo vydáno
Městským úřadem Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správním odborem dne 15.12.1993, pod
č.j. 1028 / 93 / 03 - Ko.
4.3. Dle sdělení kupujícího se historicky, tzn. v době před vydáním rozhodnutí k umístění
stavby, kdy současně prodávající nebyl vlastníkem předmětu prodeje, z části na pozemku,
který je předmětem prodeje, nacházela skládka komunálního odpadu.
4.4. V případě, že by si v budoucím období předmět prodeje vyžadoval opatření spojená se
sanací, a to z titulu historicky umístěné skládky komunálního odpadu, město Svoboda nad
Úpou poskytne kupujícímu součinnost k řešení tohoto problému s příslušnými orgány a
institucemi České republiky.
Dále zástupci Společenství chtěli jednat o ceně. Mgr. Hynek odpověděl, že město v tomto
případě prodává jako všem jiným občanům ve Svobodě a z ceny schválené zastupitelstvem
rozhodně neustoupí. I nadále byl prověřen zájem společnosti REVIS spol. s r.o. o pozemky,
která stále má o pozemky také zájem a město je připraveno jednat se společností REVIS.
Paní Vrbenská kritizovala postup města, kdy nebylo podobné jednání se všemi jako dnes
svoláno už v září, protože teprve dnes se situace vyjasnila. Starosta s Mgr. Hynkem
oponovali, že daná záležitost byla projednávána třikrát na veřejném zasedání zastupitelstva a
šestkrát v radě. Na veřejných zasedáních byla účast dnes přítomných minimální a za tento
nezájem město nemůže. Pan Leško kritizoval fakt, že město zatáhlo do procesu další subjekt,
tj. společnost REVIS spol. s r.o. Mgr. Hynek potvrdil, že ano, ale až tehdy, když Společenství
neuzavřelo kupní smlouvu ve lhůtě do 30.11.2011 a pozemky byly znovu volné a město
hledalo dalšího zájemce a tím byl zájemce z minulosti , společnost REVIS spol. s r.o.
Mgr. Hynek shrnul historii tedy znovu od začátku. Stávající zástupci města jsou ve vedení
města rok a půl, během této doby se povedlo nejprve zrealizovat prodej pozemků
podnikajícím subjektům v Lázeňské ulici, a to společnostem REVIS spol. s r.o. a GENOVA
VBD a.s. za cenu 400,-Kč s tím, že prodej pozemků svobodským občanům v čp. 314 a 315 je
třeba zrealizovat citlivěji¸ resp. za ceny tak jako všem ostatním svobodským občanům. Na
dotaz Mgr. Hynka, kdo využívá pozemky kolem bytového domu čp. 314 a 315, odpověděli
přítomní, že samozřejmě oni. Na to reagoval Mgr. Hynek, že tedy je třeba, získat k těmto
využívaným pozemkům nějaký právní titul, protože až do dnešní doby tento fakt nikdo
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neřešil, pozemky nejsou ani pronajaty a ve své podstatě si je vlastníci BJ měli koupit už v
rámci prodeje bytových jednotek. Ale tuto chybu stávající vedení město nezpůsobilo, ba
naopak, snaží se ji řešit.
Mgr. Týfa doplnil, že zjišťoval ceny prodeje pozemků, např. ve Velkých Svatoňovicích, kde
se pozemky zahrad se prodávají za ceny v rozmezí 80 - 120 Kč, pozemky stavební za
minimální cenu 400 Kč, spíše více, protože jich mají málo. Dále dodal, že každý vlastník
nemovitosti se snaží zhodnotit svou nemovitost o pozemky kolem domu a tudíž se diví, proč
mají s daným prodejem problém. Na toto přítomní zástupci Společenství opět reagovali, že si
pozemky koupit chtějí.
Mgr. Hynek dále shrnul historii kolem projednávání prodeje pozemků od loňského září,
výstupy z těchto jednání jsou zveřejňovány na webu města, usnesení v novinách a to, že se
přítomní o celou záležitost příliš nezajímali, není vinou města.
Pan Pilný dále upozornil, že vlastníci garáží v rámci své žádosti požádali o slevu z ceny 200,Kč. Mgr. Hynek na toto reagoval, že v žádosti o tomto není žádná zmínka. Žádost byla panu
Pilnému předložena.
Pan Pilný tedy navrhl, zda by bylo možné se domluvit, že Společenství koupí pozemky za
schválených podmínek zastupitelstvem v březnu 2012, tj. zelené plochy kolem domu za 50,Kč a parkovací plochu s vybudovanou zámkovou dlažbou za 400,-Kč a dále vlastníci garáží
koupí do spoluvlastnického podílu pozemky kolem garáží za 50,-Kč (skládka komunálního
odpadu, navážka). Na to Mgr. Hynek reagoval, že rada nemůže změnit usnesení zastupitelstva
o kupní ceně, nicméně pokud Společenství uzavře s městem do 31.5.2012 doplněnou kupní
smlouvu na pozemky kolem bytového domu, je pravděpodobné, že by město mohlo znovu
jednat o kupní ceně za pozemky kolem garáží s tím, že by měla být po uzavření výše uvedené
kupní smlouvy městu doručena neprodleně žádost vlastníků garáží o změnu kupní ceny s
odůvodněním (cestu si budovali vlastníci pozemků pod garážemi sami) tak, aby mohla být
tato žádost projednána na červnovém zastupitelstvu. Starosta je sice pověřen jednat se
společností REVIS spol. s r.o. o prodeji pozemků po 31.5.2012, ale pokud Společenství koupí
pozemky kolem bytového domu do 31.5.2012, tak si vedení města nemyslí, že by REVIS měl
zájem o zbytkové pozemky kolem garáží.
Dále zástupci Společenství žádali informace kolem vytyčení pozemků v terénu, kolem
bytového domu. V rámci rušné debaty všech přítomných kolem této problematiky, byl
zástupcům předložen návrh geometrického plánu, který bude součástí kupní smlouvy a který
vše řeší a byl také předložen na veřejném zasedání zastupitelstva. Mgr. Hynek všem
přítomným vysvětlil úskalí geometrického plánu, a jakým způsobem se provádí jeho zápis do
Katastru nemovitostí společně s kupní smlouvou.
V závěru jednání se tedy zástupci Společenství a vlastníci garáží shodli společně s městem, že
bytový dům je vyřešený se subjektem Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314
a 315, které s městem uzavře kupní smlouvu do 31.5.2012 a ve věci pozemků kolem garáží
vlastníci garáží (jiný subjekt - devět vlastníků pozemků pod garážemi) podají po uzavření
kupní smlouvy mezi městem a Společenstvím žádost o změnu kupní cenu za pozemky kolem
garáží, která bude předložena zastupitelstvu na červnovém jednání.
USNESENÍ č. RM/575/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společné žádosti devíti vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici a Společenství
vlastníků bytových jednotek v Lázeňské čp. 314 a 315 (viz přílohy originálu zápisu včetně
pozvánek na jednání) v rámci svolaného jednání se všemi výše uvedenými subjekty. Záznam
tohoto jednání je uveden zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Běžná údržba komunikací
Radě města předložil stavební technik oceněný seznam oprav místních komunikací (viz
příloha originálu zápisu). Dle sdělení tajemnice MěÚ v rozpočtu města zbývá na běžné
opravy místních komunikací 361.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/576/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
oceněný seznam běžných oprav místních komunikací (vyjma 8b vzhledem k současným
finančním možnostem města v rozpočtu) s tím, že do nejbližšího rozpočtového opatření bude
začleněna částka na druhou vlnu běžných oprav místních komunikací a rada pověřuje
stavebního technika, aby zpracoval nejpozději do 6.6.2012 oceněný seznam druhé vlny oprav
místních komunikací.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Cenová nabídka na opravu můstku u hřiště a vybudování ochranného zábradlí na
mostě Nepomuckého
Radě města byla předložena druhá cenová nabídka na opravu můstku u hřiště a dále zhotovení
prodloužení zábradlí na mostě Jana Nepomuckého od společnosti Energie Termo s.r.o. Jedná
se však o jiné technické řešení, které není v souladu s požadavkem města. Přestože byla fa
Energie Termo s.r.o. včas požádána o přepracování nabídky, do jednání rady nebyla nabídka k
dispozici.
USNESENÍ č. RM/577/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pana Dušana Veverky na variantní opravu můstku u hřiště (pozink) v ceně
17.400,-Kč bez DPH a dále na zhotovení prodloužení zábradlí na mostě Jana Nepomuckého v
ceně 23.100,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že finanční prostředky na tyto
opravy budou zapracovány do nejbližšího rozpočtového opatření.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Cenové nabídky na likvidaci smrků na maršovském hřbitově
Radě města byla předložena v zalepené obálce jediná nabídka na likvidaci zbývajících 25
smrků na maršovském hřbitově, a to od pana Ing. Pavla Klevcova v hodnotě 175.680,-Kč bez
DPH. V rámci poptávkového řízení byly poptány čtyři firmy.
Z nabídnuté částky (viz výše) byla vyjmuta částka ve výši 50.040,-Kč za odvoz dřevní hmoty
a klestu do 5 km, protože tato položka nebude využita vzhledem ke způsobu těžby vrchem
nad hřbitovem a dřevo bude ponecháno Správě KRNAP, protože těžba bude prováděna přes
lesní pozemek nad hřbitovem, který je ve vlastnictví Správy KRNAP.
Cenová nabídka byla porovnána s nejlevnější cenovou nabídkou z loňského podzimu, kdy byl
zvolen tradiční způsob těžby spodem přes cestu kolem kostela, kdy nejlevnější nabídka byla v
hodnotě 325.000,-Kč včetně DPH.
Dále byla radě předložena cenová nabídka na provedení řezu lip na Sluneční stráni na
pozemku p.p.č. 483/1 ve výši 46.456,-Kč včetně DPH od Ing. Pavla Klevcova.
Dle sdělení tajemnice MěÚ je v aktuálním rozpočtu města k dispozici na údržbu veřejné
zeleně 335.000,-Kč.
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USNESENÍ č. RM/578/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na likvidaci zbývajících 25 smrků na maršovském hřbitově, a to
od pana Ing. Pavla Klevcova v hodnotě 125.640,-Kč bez DPH. Rada porovnala
cenové nabídky na stejnou akci z podzimu 2011 (způsob těžby spodem kolem
kostela), kdy nejnižší nabídka činila 325.000,-Kč včetně DPH. Protože se město
zabývalo přes zimu změnou způsobu těžby, bylo docíleno značné úspory v rámci
této akce, protože způsob těžby bude proveden vrchem přes lesní pozemek ve
vlastnictví Správy KRNAP a dřevní hmota bude ponechána Správě KRNAP k
využití (v případě odvozu vytěžené dřevní hmoty na pozemky města do 5 km by se
výše uvedená cenová nabídka navýšila o 50.040,-Kč bez DPH).
b)

cenovou nabídku na provedení řezu lip na Sluneční stráni na pozemku p.p.č. 483/1
ve výši 46.456,-Kč včetně DPH od Ing. Pavla Klevcova.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

5. Dopracovaný návrh GP na prodej pozemků na Sluneční stráni (žádosti - manželé
Burešovi a další)
Radě města byl předložen dopracovaný návrh geometrického plánu skutečného stavu
využívání pozemků na Sluneční stráni, a to p.p.č. 521/1, p.p.č. 522/2 a p.p.č. 521/2, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou (příloha originálu zápisu). O všechny tyto pozemky v minulosti projevili
zájem vlastníci sousedních nemovitostí - manželé Burešovi, pí Miluše Horáčková, p. Pavel
Voborský a p. František Koudelka. Na výše uvedených pozemcích se nacházejí některé
stavby vlastníků (část garáže, kolna, opěrná zeď, přístřešek), které jsou v návrhu
geometrického plánu vyznačeny, zaměřeny a doplněny výměrou.
USNESENÍ č. RM/579/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků na Sluneční stráni, a to p.p.č. 521/1, p.p.č. 522/2 a p.p.č.
521/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle návrhu geometrického plánu (příloha originálu
zápisu) dle s tím, že zastavěné plochy budou prodány za 400,-Kč/1 m2 a ostatní za 50,-Kč/1
m2 + poměrné náklady geometrického zaměření (vypočtený poměr dle prodávaných m2
jednotlivým žadatelům).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

6. Dopracovaný návrh GP na prodej části pozemku p.p.č. 335/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byl předložen dopracovaný návrh geometrického plánu k pozemku p.p.č. 335/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou tak, aby byla vyznačena do GP skutečná výměra části pozemku p.p.č
335/1, kde se nachází skála, dále výměra zastavěných částí (tj. kolny, části domu a přístavby,
které se nacházejí na pozemku p.p.č. 335/1) a výměra zbývající části, kde se rozkládá zahrada.
K tomuto návrhu byl předložen náčrtek pana Glosse, který upozorňuje na chybné zaměření
skály na zahradní části pozemku.
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USNESENÍ č. RM/580/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby ve spolupráci s geodetem a panem Glossem dořešil skutečné zaměření
skály na části pozemku p.p.č 335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada doporučuje
zastupitelstvu prodej části pozemku takto - zastavěné části pozemku (tj. kolna 8 m2 +
přístavba domu 11 m2) dle dopracovaného návrhu GP za 400,-Kč / 1 m2, zahrada za 50,Kč/1 m2 a část pozemku, kde se nachází skála (po společném prověření a event..
dopracování) za 1,-Kč / 1 m2 + náklady geometrického zaměření.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Výsledek šetření ve věci odstranění betonového bazénu v zahradě MŠ
Starosta města informoval radu o místním šetření v areálu zahrady v mateřské školce. V
areálu zahrady MŠ již pískoviště o postačujících rozměrech existuje - s dobrým přístupem
techniky pro případ výměny písku. Betonový bazén v rohu zahrady je obtížně přístupný (v
blízkosti herní prvky pevně spojené s podložkou). Při každé výměně písku by bylo nutné tuto
provádět bez mechanizace, tzn., že vzhledem k objemu bazénu by tato výměna byla velmi
nákladná. Starosta předložil návrh likvidace vlastními silami - odříznutí zábradlí a rozbití
vyčnívajícího přesahu betonového okraje (tloušťka cca 8 cm) min. 10cm pod úroveň terénu,
zavezení zeminou, výsadba trávníku.
USNESENÍ č. RM/581/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh starosty na likvidaci bazénu v areálu zahrady mateřské školky ve Svobodě nad Úpou
(viz zápis) vlastními silami s tím, že požádá o bezplatnou likvidaci členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů, kteří mají potřebnou techniku na likvidaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádost o umístění reklamy na části pozemku st.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(Ježek PLYN)
Radě města byla předložena žádost společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou o
umístění firemní reklamní tabule na části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1.
Tato žádost byla předložena na základě urgencí stavebního technika, starosty a posléze i
tajemnice (reklamní plocha do 0,6 x 1,5 m), protože město má dlouhodobě s jeho reklamou
zásadní tři problémy:
1) za umístění reklamního zařízení na městském pozemku léta neplatí,
2) reklamní zařízení je umístěno na pozemku, který město v roce 2003 pronajalo panu
Havránovi bez udělení souhlasu podnájmu třetí osobě,
3) dále reklamní zařízení již několik let hyzdí okolí autobusového nádraží svým neutěšeným
technickým stavem - nakloněná reklama a dále šipky na reklamě "navádí" řidiče k vjezdu do
protisměru (výjezd z autobusového nádraží je jednosměrný).
Panu Ježkovi ml. (zastupuje společnost) byla doporučena dvě řešení:
1) buď reklamní zařízení okamžitě odstraní, nebo
2) požádá město o pronájem, resp. zábor pozemku s tím, že reklamní zařízení stejně bude
muset být přemístěno před plot, tj. na nepronajatou část pozemku st.p.č. 161/1, protože
pozemek za plotem má pronajatý od 15.5.2012 pan Šándor Havrán a stejná část pozemku
nemůže být pronajata dvěma subjektům.
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V této souvislosti tajemnice požádala o jednoznačné stanovisko, zda město v případě
reklamních zařízení pevně spjatých se zemí (netýká se reklam na sloupech veřejného
osvětlení) bude pozemky pronajímat, nebo vybírat poplatek z veřejného prostranství, nebo
uplatňovat oba tyto instituty, což lze. Stále v tomto ohledu není stanoven jednoznačný a
hlavně jednotný postup pro všechny.
USNESENÍ č. RM/582/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
žádost společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou o umístění firemní
reklamní tabule na části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 o rozměrech
0,6 m x 1,5 m s tím, že společnost nejprve doloží k žádosti stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie ČR.
nařizuje
b)
společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou okamžité odstranění firemní
reklamní tabule z části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 (viz zápis).
stanovuje
c)
podmínky pro umístění reklamních zařízení pevně spjatých se zemí, a to tak, že za
tato reklamní zařízení bude město vybírat pouze poplatek z veřejného prostranství
dle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, ale před umístěním
reklamního zařízení a před vyměřením poplatku musí žadatel požádat radu města o
souhlas s umístěním.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

9. Komunikace Kostelní nad bývalou zvláštní školou
Radě města byly předloženy Ing. Hůrkou informace ohledně komunikace nad bývalou
zvláštní školou. Dne 2.5.2012 proběhlo místní šetření a následně byl sepsán protokol za účasti
zúčastněných (kopie viz příloha originálu zápisu). Celý problém nastal již při akci Horní Čistá
Úpa, kdy byl v této lokalitě položen kanalizační řad, došlo k rozšíření původní cesty na úkor
části soukromých pozemků, byly obnaženy kořeny stromů, atd.
Panu Tomáškovi před začátkem výstavby bylo sděleno, že úpravy přístupové komunikace
půjdou na jeho náklady a že komunikace bude upravena pomocí drtě (byl navezen frézing).
Při provádění stavby došlo k určitým problémům ze strany stavební firmy, ta se problémům
nevyhýbá a snaží se spolupracovat (pan Mikeš).
Ing. Hůrka předložil radě návrh nápravy řešení, která spočívá:
- v 1. fázi jde o vykácení stromů z pozemku města a soukromých osob
- následně je požadavek na odstranění recyklátu (provede stavební firma)
- odbagrování zeminy (provede stavební firma)
- byl vznesen požadavek na zpracování projektové dokumentace městem - řeší věci technické
a majetkoprávní
Mgr. Hynek se dotázal, zda problémy v dané lokalitě způsobilo město. Ing. Hůrka odpověděl,
že samozřejmě nikoliv, ale byly způsobeny činností VaKu. Mgr. Hynek reagoval, že špatnou
dozorovou činností města v minulosti při akci VaKu v dané lokalitě je situace taková jaká je,
ale město toto nezpůsobilo.
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USNESENÍ č. RM/583/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí součinnosti při řešení daného problému s dotčenými orgány státní správy tak, aby
si vlastníci jednotlivých pozemků, na kterých se nacházejí nebezpečné stromy, mohli problém
řešit.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o pronájem parkovacího místa ve Staré aleji
Radě města byla předložena žádost manželů Kyselových o pronájem jednoho parkovacího
místa pro soukromé účely na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve Staré
aleji.
USNESENÍ č. RM/584/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Kyselových o pronájem jednoho parkovacího místa pro
soukromé účely na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bude
provedeno místní šetření s nájemci všech parkovacích míst a bude prověřena celá situace, tj.
využívání městského pozemku v dané lokalitě (nejen pronajatých parkovacích míst).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o pronájem pozemku před Národním domem za účelem předzahrádky
Radě města byla předložena žádost paní Věry Andršové o pronájem části pozemku na
chodníku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem předzahrádky před restaurací
Národní dům.
Podle dělení stavebního technika se jedná o rozměry 3,5m x 1,5m, tzn. = 5,25 m2
Podle doplněného ceníku v loňském roce činí měsíční úhrada:
5,25 m2 x 40,-Kč = 210,-Kč / měsíčně
Loňský záměr pronájmu nelze použít, protože byl podmíněn původní cenovou sazbou pro
podnikatelské účely.
Tajemnice navrhla, že lze využít možnost kombinace nájmu dle zákona o obcích:
- ihned po jednání rady uzavřít nájemní smlouvu krátkodobého charakteru (do 30 dní, kdy
nemusí být zveřejněn záměr)
- zároveň zveřejnit záměr pronájmu
- po uplynutí povinné 15-ti denní lhůty schválit v radě standardní nájem na dobu určitou (bude
zjištěno do kdy)

USNESENÍ č. RM/585/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
uzavření nájemní smlouvy krátkodobého charakteru na 30 dní s paní Věrou
Andršovou na umístění předzahrádky o rozměrech 3,5 m x 1,5 m, tj. 5,25 m2 / 40,Kč, tj. celkem za 210,-Kč (k ceně nebude účtováno DPH) před restaurací Národní
dům na chodníku (část pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou) neprodleně
po jednání rady.
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b)

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění předzahrádky na chodníku před restaurací Národní dům o
rozměrech 3,5 m x 1,5 m, tj. 5,25 m2 za cenových podmínek měsíčně 40,-Kč/ 1 m2,
tj. celkem za 210,-Kč měsíčně (k ceně nebude účtováno DPH).

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

12. Žádost o povolení změny provozní doby v restauraci na stadionu
Radě města byla předložena opětovná žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily
Kočové o změnu provozní doby v restauraci na stadionu, resp. v případě neschválení žádosti
pak výpověď z nájemní smlouvy dohodou, a to ke dni 31.7.2012. Úprava provozní doby
spočívá v posunu otevírací doby na 15. hodinu ovšem bez zavíracího dne (tj. celotýdenní
provoz), denně do 24:00 hodin + víkendové zápasy fotbalové přípravky, což představuje
minimálně 2x měsíčně od 9:00 - 12:00. Celkový rozsah otevřených hodin činí průměrně 66
hodin v obou případech, tj. nyní i po event. úpravě. V požadované době od11:00 - 15:00 je
rozsah služeb pro veřejnost minimální, ne-li nulový a značně ztrátový.
USNESENÍ č. RM/586/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
vyhovuje
žádosti nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o úpravu provozní doby v
restauraci na stadionu, a to denně od 15:00 do 24:00 hodin + víkendové zápasy fotbalové
přípravky s odůvodněním, že bude i nadále dodržen hodinový rozsah provozní doby, který
odpovídá původnímu požadovanému rozsahu, dále proto, že v požadované době od11:00 15:00 je rozsah služeb pro veřejnost minimální, ne-li nulový a značně ztrátový a v neposlední
řadě proto, že nabízené služby nájemcem jsou velice dobré a dle sdělení tajemnice MěÚ
platební morálka nájemce je vzorová, včetně veškeré komunikace.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
13. Žádost o uvolnění části rezervního fondu na opravu okapů na budově DPS
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o uvolnění části rezervního fondu na nátěr
okapů, oplechování, parapetů a zábradlí na DPS ve výši 86.966,-Kč včetně informace o
podaných cenových nabídkách (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice doplnila, že aktuální
stav rezervního fondu organizace činí 1.431.000,-Kč.
USNESENÍ č. RM/587/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uvolnění části rezervního fondu na nátěr okapů, oplechování, parapetů a zábradlí na DPS ve
výši 86.966,-Kč včetně cenové nabídky pana Oldřicha Vydry, který nabídl tuto cenu (cena je
konečná, dodavatel není plátce DPH).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
14. Nabídka na odkup poškozeného malotraktoru AGROSTROJ
Vzhledem k neustále poruchovosti stroje malotraktor a nakonec i jeho odstavení v důsledku
poškození (při sjezdu od hřbitova v Maršově přestaly fungovat opět brzdy a malotraktor se
převrhl) podala tajemnice MěÚ návrh na jeho prodej ve stavu, v jakém je.
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Již v minulosti nabízela fa Semerák-autopartner s.r.o., že má o malotraktor zájem v případě,
že by město chtělo stroj prodat. Proto byla oslovena, aby nabídla cenu. Tato nabídka byla
předložena členům rady (nejedná se o přílohu zápisu) jako podklad pro následné zveřejnění
prodeje malotraktoru formou inzerátu za účelem co možná nejvýhodnějšího prodeje s tím, že
všechny nabídky budou předloženy na červnovém zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/588/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice ve věci prodeje poškozeného malotraktoru formou zveřejnění inzerátu (viz
zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
15. Nájemní byty města - prodloužení nájmu
Radě města byly předloženy informace o končících nájmech u dvou bytů města, a to bytu č. 1
na Sluneční stráni v čp. 302 a bytu č. 8 v ulici 5. května 510.
USNESENÍ č. RM/589/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční
stráni paní Kateřině Valentové do 31.5.2013.
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém domě čp. 510 v ulici 5. května
510 panu Jiřímu Jonovi do 31.10.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)

16. Přidělení bytu pro dvojici v DPS
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu po paní Topkové (jedná se
o byt pro dvojici) od 1.7.2012. Rada se zabývala přidělením tohoto bytu důkladněji, protože v
aktuálním Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS je evidována pouze jedna žádost o byt pro
dvojici a tato žadatelka (paní Gizela Kovářová s manželem) svou žádostí řeší zejména bytovou
situaci, nepožaduje úkony pečovatelské služby, je jedním z nejmladších žadatelů v pořadníku, její
bodové ohodnocení je nízké a mezi jednotlivci by byla žádost zařazena až ke konci pořadníku.
Rada si vyžádala k posouzení Pravidla pro přidělování bytů v DPS, ze kterých vyplývá, že v
případě přidělování bytů rozhoduje rada (čl. III, bod 4) a byt není striktně vymezen bytem pro
dvojici nebo pro jednotlivce, tudíž v tomto případě rada zohlední přidělení bytu s ohledem na
zdravotní stav paní Zdeňky Oravcové dle aktuálního bodového ohodnocení v pořadníku.
Zdravotní stav pí Oravcové si vyžaduje prioritní řešení a město jí tedy nabízí tento byt pro dvojici,
protože byt pro jednu osobu není k dispozici. Pokud byt přijme, tak až se byt pro jednotlivce
uvolní, je v kompetenci ředitelky rozhodnout o případné výměně bytu.

USNESENÍ č. RM/590/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou paní Zdeňce
Oravcové s tím, že pokud přidělení bytu odmítne, rada se bude přidělením tohoto bytu
zabývat na dalším jednání rady, které proběhne 6.6.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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17. Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k provozování linky Pec pod Sněžkou Janské Lázně
Radě města byla předložena žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření ve
věci udělení licence k provozování vnitrostátní zvláštní linky osobní dopravy Pec pod
Sněžkou - Janské Lázně.
Pan Bohuslav Krčmář se vyloučil z hlasování.
USNESENÍ č. RM/591/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření ve věci udělení licence k
provozování vnitrostátní zvláštní linky osobní dopravy Pec pod Sněžkou - Janské Lázně bez
námitek.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
18. Jmenování ředitele ZŠ na základě výsledku konkursního řízení
Radě města byla předložena kopie zápisu o průběhu konkursního řízení z 7.5.2012 na
obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov a návrh jmenovacího dekretu (viz přílohy originálu zápisu) a dále návrh tajemnice
konkursní komise na usnesení:
USNESENÍ č. RM/592/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
v souladu se školským zákonem a na základě výsledku konkursního řízení ze dne 7.5.2012 na
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše s účinností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
19. Znalecký posudek na směnu pozemků
Radě města byl předložen znalecký posudek na ocenění pozemků pro účely směny s PF ČR v
souladu s usnesením z minulé rady, který vypracoval Ing. Stanislav Hlaváč.
Výchozí cenové podmínky v posudku byly stanoveny v souladu s interním předpisem PF ČR
takto:
- pozemek ve správě PF ČR (p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou) byl oceněn cenou
obvyklou (tržní) podle předpokládaného, resp. možného využití
- pozemek navrhovatele (pozemek města p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II) byl oceněn cenou
dohodnutou, vycházející z platného cenového předpisu pro oceňování nemovitostí.
Zároveň byla radě předložena žádost paní Evy Tlachačové o prodej pozemku p.p.č. 207/6 o
výměře 16237 m2 v k.ú. Maršov II, která byla v lednu 2012 na jednání rady odložena, dokud
město nezíská stanovisko PF ČR ohledně případné směny za pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou vedle čerpací stanice Benzina za účelem možné výstavby technického
zázemí města a pověřuje tímto starostu urgovat na PF ČR vydání tohoto stanoviska.
Souhlasné stanovisko PF ČR k případné směně pozemků bylo právě projednáno na minulém
jednání rady.
Tajemnice dále upozornila na fakt, že pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II je v současné
době pronajat paní Říhové.
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USNESENÍ č. RM/593/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
celou záležitost k projednání Zastupitelstvu města a protože od pí Evy Tlachačové má město
prozatím pouze obecnou nabídku bez konkrétní nabízené ceny, doporučuje rada zastupitelstvu
schválit směnu pozemků za účelem získání pozemků, které jsou územním plánem určeny jako
technická zóna, tj. za účelem vybudování např. technického zázemí města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
20. Nabídka SŽDC na prodej pozemků p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen email z SŽDC, st. org. ve věci prodeje majetku státu - pozemku
p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tajemnice seznámila členy rady o telefonátu s úřednicí
z generálního ředitelství této organizace, kdy SŽDC má zájem znovu vstoupit do jednání s
městem o případném prodeji, protože se snaží řešit právní vztahy k pozemkům, které
nepotřebuje a nevyužívá.
SŽDC chce vstoupit do jednání a díky odmítavému stanovisku města na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva, toto jednání možná povede k tomu, že cena by se mohla přiblížit k
ceně symbolické, aby se SŽDC zbavilo problémů v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/594/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přehodnotit původní usnesení v záležitosti nákupu pozemku p.p.č. 477/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou od SŽDC, st. org. s tím, že město vysloví souhlas s koupí tohoto
pozemku, ale vyhrazuje si právo definitivního rozhodnutí o koupi učinit až na základě znalosti
výše kupní ceny.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
21. Návrh na vybudování zdroje el. proudu na náměstí pro kulturní akce města
Tajemnice MěÚ předložila radě požadavek, který vyplynul ze schůzky členů organizačního
týmu na akci Rudolfovy slavnosti 2012, a to vybudování zdroje elektrické energie na náměstí.
Stávající rozvaděč v majetku pana Hedvičáka byl redukován z 50kW na 25 kW a tato hodnota
jističe již nestačí pro požadavky hudebních skupin, (vyšší nároky na odběr el. proudu,
osvětlení, světelné efekty, osvětlení párty stanu atd.). Dále je třeba řešit připojení stánkařů na
zdroj el. proudu - zavěšené prodlužovací kabely z okna radnice už jsou neúnosné.
Pokud chce letos město uspořádat Rudolfovy slavnosti, je třeba se urychleně zabývat
vybudováním nového rozvaděče v majetku města (bez závislosti na jiném soukromém
subjektu).
Pan Krčmář informoval, že je možno požádat společnost ČEZ o dočasné připojení zdroje el.
proudu (je třeba však s předstihem požádat - 30 dní předem).
USNESENÍ č. RM/595/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby prověřil a zajistil s dostatečným časovým předstihem možnosti
připojení zdroje el. proudu (např. dočasné připojení od ČEZu pro konkrétní akci) na náměstí
Svornosti pro účinkující i stánkaře tak, aby letošní Rudolfovy slavnosti proběhly bez
problémů.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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22. Pověření na úseku opatrovnictví
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání tohoto bodu.
Tajemnice MěÚ předložila radě následující informace ohledně opatrovnictví. Město Svoboda
nad Úpou je opatrovníkem paní Vladimíry Kirchhofové, bytem Kostelní 526, Svoboda nad
Úpou, zbavené způsobilosti k právním úkonům ve všech věcech na základě rozsudku
Okresního soudu v Trutnově z roku 2007.
Výkon opatrovnictví město v minulosti "hodilo" na Dům s pečovatelskou službou, což nelze
dle sdělení Okresního soudu a výkon opatrovnictví musí vykonávat město (jedná se o výkon
přenesené působnosti dle nálezu Ústavního soudu).
Výkon opatrovnictví má v pracovní náplni sociální pracovnice MěÚ Mgr. Kateřina Hynková
a město ji musí pověřit výkonem funkce opatrovníka (pokud nechce tuto funkci vykonávat
starosta osobně).
USNESENÍ č. RM/596/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
sociální pracovnici Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Mgr. Kateřinu Hynkovou na
základě Rozsudku Okresního soudu v Trutnově č.j. 12 P 55/63 ze dne 7.6.2007 výkonem
funkce opatrovníka paní Vladimíry Kirchhofové, bytem Kostelní 526, Svoboda nad Úpou,
která byla výše uvedeným rozsudkem zbavena způsobilosti k právním úkonům ve všech
věcech.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.5.2012 ve 21:35 hodin. Další schůze rady proběhne
6.6.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 20.5.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 16.5.2012.

……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 16.05.2012
USNESENÍ č. RM/575/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společné žádosti devíti vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici a Společenství
vlastníků bytových jednotek v Lázeňské čp. 314 a 315 (viz přílohy originálu zápisu včetně
pozvánek na jednání) v rámci svolaného jednání se všemi výše uvedenými subjekty. Záznam
tohoto jednání je uveden zápise.
USNESENÍ č. RM/576/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
oceněný seznam běžných oprav místních komunikací (vyjma 8b vzhledem k současným
finančním možnostem města v rozpočtu) s tím, že do nejbližšího rozpočtového opatření bude
začleněna částka na druhou vlnu běžných oprav místních komunikací a rada pověřuje
stavebního technika, aby zpracoval nejpozději do 6.6.2012 oceněný seznam druhé vlny oprav
místních komunikací.
USNESENÍ č. RM/577/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pana Dušana Veverky na variantní opravu můstku u hřiště (pozink) v ceně
17.400,-Kč bez DPH a dále na zhotovení prodloužení zábradlí na mostě Jana Nepomuckého v
ceně 23.100,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že finanční prostředky na tyto
opravy budou zapracovány do nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/578/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na likvidaci zbývajících 25 smrků na maršovském hřbitově, a to od
pana Ing. Pavla Klevcova v hodnotě 125.640,-Kč bez DPH. Rada porovnala cenové
nabídky na stejnou akci z podzimu 2011 (způsob těžby spodem kolem kostela), kdy
nejnižší nabídka činila 325.000,-Kč včetně DPH. Protože se město zabývalo přes
zimu změnou způsobu těžby, bylo docíleno značné úspory v rámci této akce, protože
způsob těžby bude proveden vrchem přes lesní pozemek ve vlastnictví Správy
KRNAP a dřevní hmota bude ponechána Správě KRNAP k využití (v případě odvozu
vytěžené dřevní hmoty na pozemky města do 5 km by se výše uvedená cenová
nabídka navýšila o 50.040,-Kč bez DPH).
b)

cenovou nabídku na provedení řezu lip na Sluneční stráni na pozemku p.p.č. 483/1 ve
výši 46.456,-Kč včetně DPH od Ing. Pavla Klevcova.
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USNESENÍ č. RM/579/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků na Sluneční stráni, a to p.p.č. 521/1, p.p.č. 522/2 a p.p.č.
521/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle návrhu geometrického plánu (příloha originálu
zápisu) dle s tím, že zastavěné plochy budou prodány za 400,-Kč/1 m2 a ostatní za 50,-Kč/1
m2 + poměrné náklady geometrického zaměření (vypočtený poměr dle prodávaných m2
jednotlivým žadatelům).
USNESENÍ č. RM/580/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby ve spolupráci s geodetem a panem Glossem dořešil skutečné zaměření
skály na části pozemku p.p.č 335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada doporučuje
zastupitelstvu prodej části pozemku takto - zastavěné části pozemku (tj. kolna 8 m2 +
přístavba domu 11 m2) dle dopracovaného návrhu GP za 400,-Kč / 1 m2, zahrada za 50,Kč/1 m2 a část pozemku, kde se nachází skála (po společném prověření a event..
dopracování) za 1,-Kč / 1 m2 + náklady geometrického zaměření.
USNESENÍ č. RM/581/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh starosty na likvidaci bazénu v areálu zahrady mateřské školky ve Svobodě nad Úpou
(viz zápis) vlastními silami s tím, že požádá o bezplatnou likvidaci členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů, kteří mají potřebnou techniku na likvidaci.
USNESENÍ č. RM/582/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
žádost společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou o umístění firemní reklamní
tabule na části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 o rozměrech 0,6 m x
1,5 m s tím, že společnost nejprve doloží k žádosti stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie ČR.
nařizuje
b)
společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou okamžité odstranění firemní
reklamní tabule z části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 (viz zápis).
stanovuje
c)
podmínky pro umístění reklamních zařízení pevně spjatých se zemí, a to tak, že za
tato reklamní zařízení bude město vybírat pouze poplatek z veřejného prostranství dle
platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, ale před umístěním
reklamního zařízení a před vyměřením poplatku musí žadatel požádat radu města o
souhlas s umístěním.
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USNESENÍ č. RM/583/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí součinnosti při řešení daného problému s dotčenými orgány státní správy tak, aby
si vlastníci jednotlivých pozemků, na kterých se nacházejí nebezpečné stromy, mohli problém
řešit.
USNESENÍ č. RM/584/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Kyselových o pronájem jednoho parkovacího místa pro
soukromé účely na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bude
provedeno místní šetření s nájemci všech parkovacích míst a bude prověřena celá situace, tj.
využívání městského pozemku v dané lokalitě (nejen pronajatých parkovacích míst).
USNESENÍ č. RM/585/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
uzavření nájemní smlouvy krátkodobého charakteru na 30 dní s paní Věrou
Andršovou na umístění předzahrádky o rozměrech 3,5 m x 1,5 m, tj. 5,25 m2 / 40,Kč, tj. celkem za 210,-Kč (k ceně nebude účtováno DPH) před restaurací Národní
dům na chodníku (část pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou) neprodleně
po jednání rady.
b)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění předzahrádky na chodníku před restaurací Národní dům o rozměrech
3,5 m x 1,5 m, tj. 5,25 m2 za cenových podmínek měsíčně 40,-Kč/ 1 m2, tj. celkem
za 210,-Kč měsíčně (k ceně nebude účtováno DPH).
USNESENÍ č. RM/586/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
vyhovuje
žádosti nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o úpravu provozní doby v
restauraci na stadionu, a to denně od 15:00 do 24:00 hodin + víkendové zápasy fotbalové
přípravky s odůvodněním, že bude i nadále dodržen hodinový rozsah provozní doby, který
odpovídá původnímu požadovanému rozsahu, dále proto, že v požadované době od11:00 15:00 je rozsah služeb pro veřejnost minimální, ne-li nulový a značně ztrátový a v neposlední
řadě proto, že nabízené služby nájemcem jsou velice dobré a dle sdělení tajemnice MěÚ
platební morálka nájemce je vzorová, včetně veškeré komunikace.
USNESENÍ č. RM/587/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uvolnění části rezervního fondu na nátěr okapů, oplechování, parapetů a zábradlí na DPS ve
výši 86.966,-Kč včetně cenové nabídky pana Oldřicha Vydry, který nabídl tuto cenu (cena je
konečná, dodavatel není plátce DPH).
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USNESENÍ č. RM/588/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice ve věci prodeje poškozeného malotraktoru formou zveřejnění inzerátu (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/589/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni
paní Kateřině Valentové do 31.5.2013.
b)

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém domě čp. 510 v ulici 5. května
510 panu Jiřímu Jonovi do 31.10.2012.

USNESENÍ č. RM/590/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou paní Zdeňce
Oravcové s tím, že pokud přidělení bytu odmítne, rada se bude přidělením tohoto bytu
zabývat na dalším jednání rady, které proběhne 6.6.2012.
USNESENÍ č. RM/591/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření ve věci udělení licence k
provozování vnitrostátní zvláštní linky osobní dopravy Pec pod Sněžkou - Janské Lázně bez
námitek.
USNESENÍ č. RM/592/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
v souladu se školským zákonem a na základě výsledku konkursního řízení ze dne 7.5.2012 na
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše s účinností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.
USNESENÍ č. RM/593/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
celou záležitost k projednání Zastupitelstvu města a protože od pí Evy Tlachačové má město
prozatím pouze obecnou nabídku bez konkrétní nabízené ceny, doporučuje rada zastupitelstvu
schválit směnu pozemků za účelem získání pozemků, které jsou územním plánem určeny jako
technická zóna, tj. za účelem vybudování např. technického zázemí města.

18

USNESENÍ č. RM/594/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přehodnotit původní usnesení v záležitosti nákupu pozemku p.p.č. 477/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou od SŽDC, st. org. s tím, že město vysloví souhlas s koupí tohoto
pozemku, ale vyhrazuje si právo definitivního rozhodnutí o koupi učinit až na základě znalosti
výše kupní ceny.
USNESENÍ č. RM/595/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby prověřil a zajistil s dostatečným časovým předstihem možnosti
připojení zdroje el. proudu (např. dočasné připojení od ČEZu pro konkrétní akci) na náměstí
Svornosti pro účinkující i stánkaře tak, aby letošní Rudolfovy slavnosti proběhly bez
problémů.
USNESENÍ č. RM/596/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
sociální pracovnici Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Mgr. Kateřinu Hynkovou na
základě Rozsudku Okresního soudu v Trutnově č.j. 12 P 55/63 ze dne 7.6.2007 výkonem
funkce opatrovníka paní Vladimíry Kirchhofové, bytem Kostelní 526, Svoboda nad Úpou,
která byla výše uvedeným rozsudkem zbavena způsobilosti k právním úkonům ve všech
věcech.
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