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*MESUX000D3G3*
č.j. SVO/1736/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.6.2012
Jednání Rady města zahájil v 17:30 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluven: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Výstavba tělocvičny – definice budoucích rozměrů (spojeno s návštěvou ZŠ
Komenského v Trutnově)

2.

Prodloužení licence na software Codexis

3.

Návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou (projekt „Kulturní slavnosti na
česko-polském pohraničí 2012-2014“

4.

Park na Pietteho náměstí – cenový rozpočet

5.

Nabídka na vyhotovené studie novostavby tělocvičny o vnitřním rozměru 44 x 22 m
ve dvou variantách

6.

Informace o novém Cenovém věstníku č. 1/2012 – pronájmy pozemků

7.

Pronájem části pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou – předzahrádka před
Národním domem

9.

Mobilní rozvaděče pro Rudolfovy slavnosti

10.

Zpráva hodnotící komise k posouzení nabídek na zakázku „Bezpečnostní úpravy na
silnici II/296, II/297 ve Svobodě nad Úpou“

1. Výstavba tělocvičny – definice budoucích rozměrů (spojeno s návštěvou ZŠ
Komenského v Trutnově)
Součástí jednání rady byla návštěva ZŠ Komenského v Trutnově, na kterou starosta pozval
všechny členy zastupitelstva. Sraz všech byl v 17,30 hodin před radnicí. Rozšířeného jednání
rady v rámci tohoto bodu se zúčastnilo celkem 9 zastupitelů (viz prezenční listina). Hostem
byl také pan Stanislav Ondráček. Cílem této návštěvy byla ukázka tří typů tělocvičen
s různými rozměry. Všechny tři typy tělocvičen zastupitelům představil správce sportovního
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zařízení na ZŠ Komenského, seznámil je s využitelností a návštěvností jednotlivých typů
tělocvičen, seznámil zastupitele s provozními náklady, tržbami a dalšími ekonomickými údaji.
Odpovídal na dotazy zastupitelů.
Poté pozval všechny přítomné do prvního patra sportovního areálu ZŠ Komenského, kde je
vytvořeno posezení a zde všichni přítomní diskutovali nad variantními návrhy tělocvičny,
které zpracovala formou studie projekční kancelář TRIO-PROJEKT s.r.o. Dvůr Králové nad
Labem. Starosta seznámil přítomné s variantami a s předpokládanými náklady na výstavbu
tělocvičny na městském stadionu. Výstavbu tělocvičny, resp. haly o rozměrech cca 40 x 30 m
předem zavrhl, protože náklady na její výstavbu jsou nad finanční možnosti města (dvě
varianty – 46 mil. Kč a 54 mil. Kč). Nicméně předložil dvě varianty studie velké tělocvičny
(obestavěný prostor 18,75m x 25,9m x 9,5m):
- levnější varianta (25 mil. Kč) – v přízemí pouze šatny a sociální zařízení + malý
balkon pro diváky)
- dražší varianta (34 mil. Kč) – nad přízemím ještě jedno patro s malou tělocvičnou a
vlastním sociálním zařízením včetně šaten)
Po téměř hodinové diskusi požádal přítomné o vyslovení názoru ve věci výběru varianty.
Pro levnější variantu se jednoznačně vyslovili pí Rutarová, p. Hainiš, p. Špetla, p. Týfa, pí
Škarková.
Pro dražší variantu se jednoznačně vyslovil p. Slanina, p. Čekaňák a také pan Ondráček.
Ani pro jednu z variant se nerozhodl p. Krčmář a p. Rolenec s tím, že nejsou ještě rozhodnuti.
Pan Čekaňák je toho názoru, že rozdíl mezi oběma variantami je nesmyslně vysoký a že by
bylo vhodné konzultovat s projektantem nebo se stavebním odborníkem, zda tento rozdíl je
opravdu tak velký, protože dle jeho názoru je to nesmysl. Starosta konzultoval tuto záležitost
telefonicky s Ing. Jiránkem (dorazil na jednání rady až na radnici v 19,30 hodin po návratu
ostatních členů rady). Dle jeho názoru je tento rozdíl také nadhodnocený a určitě by bylo
možné zkombinovat obě varianty.
Starosta poděkoval všem zastupitelům za účast a vyslovení názoru s tím, že se rada po návratu
ze ZŠ Komenského rozhodne pro jednu z variant, resp. spíše pro jejich kombinaci.
Jednání rady od 19,30 hodin pokračovalo dále na radnici ve Svobodě nad Úpou již za
přítomnosti pouze radních, na jednání se dostavil s omluvou za zpoždění Ing. Jiránek.
Starosta ho ve zkratce seznámil s názorem zastupitelů – viz výše. Rada se tedy zabývala
možnou kombinací obou variant a členové rady se dohodli, že optimální variantou bude
výstavba velké tělocvičny včetně 2. podlaží s tím, že vnitřní prostor tohoto druhého podlaží
bude realizován až v budoucnu, aby navýšení od levnější varianty činilo maximálně
cca 1-2 mil. Kč.
USNESENÍ č. RM/617/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

ve věci výstavby tělocvičny na městském stadionu variantu velké tělocvičny
s obestavěným prostorem 18,75m x 25,9m x 9,5m včetně výstavby 2. podlaží s tím,
že vnitřní prostor tohoto druhého podlaží bude realizován v budoucnu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)
zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, a
to následujícím projekčním kancelářím: TENET spol. s r.o. Trutnov, TRIOPROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, Drupos Trutnov, ATIP a.s.
Trutnov, Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Prodloužení licence na software Codexis
Tajemnice MěÚ předložila radě návrh na prodloužení licence na produkt Codexis s doplňky, a
to na tři roky dle nabídky společnosti ATLAS software, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Jedná se o síťovou verzi programu se systémem platné legislativy ČR a EU + judikáty
od r. 1945, vzory smluv, právní kalkulačka včetně cestovních příkazů, systém sledovaných
dokumentů + zdarma funkce LINK a NET servise).
USNESENÍ č. RM/618/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na prodloužení licence na produkt Codexis s doplňky, a to na tři roky
dle nabídky společnosti ATLAS software, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou (projekt „Kulturní slavnosti na
česko-polském pohraničí 2012-2014“
Starosta předložil radě následující návrhy smluv:
- návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy jsou
činnosti spojené s přípravou projektu „Kulturní slavnosti na česko-polském pohraničí
2012-2014“ za cenu ve výši 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu)
- návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy jsou
činnosti spojené s realizací a ukončením projektu „Kulturní slavnosti na českopolském pohraničí 2012-2014“ za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH (viz příloha
originálu zápisu)
USNESENÍ č. RM/619/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy
jsou činnosti spojené s přípravou projektu „Kulturní slavnosti na česko-polském
pohraničí 2012-2014“ za cenu ve výši 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)
návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy
jsou činnosti spojené s realizací a ukončením projektu „Kulturní slavnosti na
česko-polském pohraničí 2012-2014“ za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Park na Pietteho náměstí – cenový rozpočet
Radě města byl předložen variantní cenový rozpočet na realizaci parku na Pietteho náměstí
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/620/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenový rozpočet (variantu 1) na realizaci parku na Pietteho náměstí (viz příloha originálu
zápisu), která je plánována na září 2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Nabídka na vyhotovené studie novostavby tělocvičny o vnitřním rozměru 44 x 22 m
ve dvou variantách
Starosta předložil radě cenovou nabídku společnosti TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr
Králové nad Labem na vyhotovení studie novostavby tělocvičny o vnitřním rozměru 44 x
22m ve dvou variantách včetně propočtu investičních a provozních nákladů pro různé
způsoby vytápění ve výši 18.000,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/621/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem na
vyhotovení studie novostavby tělocvičny o vnitřním rozměru 44 x 22m ve dvou variantách
včetně propočtu investičních a provozních nákladů pro různé způsoby vytápění ve výši
18.000,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Informace o novém Cenovém věstníku č. 1/2012 – pronájmy pozemků
Radě města byly předloženy informace z Cenového věstníku č. 1/2012, kdy došlo k
podstatným změnám u regulovaného nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání
nájemce od 1.1.2012. Předmětem regulovaného nájemného zůstává od 1.1.2012 pouze
nájemné za hrobová místa a nájemné z pozemků, kde není provozována podnikatelská
činnost, ale musí jít o veřejný zájem, nájemné je hrazeno z veřejných prostředků a pozemky
odpovídají pojmu veřejná infrastruktura (všechny tyto čtyři znaky musí být splněny společně).
Vzhledem k tomu, že Ceník pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou využíval ceny dle
cenových věstníků u nepodnikatelských parkovacích ploch, rada se zabývala úpravou ceníku
u této položky. Po kratší diskusi rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/622/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu Ceníku pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou, a to u položky parkovací plochy –
nepodnikatelské takto:
 parkovací plochy nepodnikatelské - 1 parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) –
minimální sazba 200,-Kč / 1 místo / rok
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Pronájem části pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě uplynutí povinné lhůty pro zveřejnění záměru města o pronájmu části pozemku
p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 42 m2 se rada zabývala žádostí pana Milana
Smaženky o pronájem této části pozemku za účelem umístění houpačky a pískoviště pro děti.
V této záležitosti rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/623/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 1.7.2012 na pronájem části pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 42 m2 s panem Milanem Smaženkou, bytem náměstí Svornosti 452,
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Svoboda nad Úpou za účelem umístění houpačky a pískoviště pro děti za nájemné v souladu
s Ceníkem pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou (ostatní půda – 0,20 Kč/m2/rok,
minimálně 100,-Kč) s tím, že ve smlouvě bude sjednána tříměsíční výpovědní lhůta.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou – předzahrádka před
Národním domem
Na základě uplynutí povinné lhůty pro zveřejnění záměru města o pronájmu části pozemku
p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 5,25 m2 se rada zabývala žádostí paní Věry
Andršové o pronájem této části pozemku za účelem umístění předzahrádky na chodníku před
Národním domem.
V této záležitosti rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/624/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 1.7.2012 na donu určitou do 31.10.2012 na pronájem části
pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 5,25 m2 s paní Věrou Andršovou,
bytem Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky před
restaurací Národní dům za nájemné v souladu s Ceníkem pronájmu pozemků ve Svobodě nad
Úpou (mobilní předzahrádka – 40 Kč/m2/měsíc) s tím, že do smlouvy bude zakotvena
podmínka, že pokud bude narušován veřejný pořádek provozem předzahrádky před Národním
domem, bude nájemní smlouva okamžitě ukončena.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Mobilní rozvaděče pro Rudolfovy slavnosti
Radě města byla předložena cenová nabídka na 1 ks mobilního staveništního rozvaděče pro
účely Rudolfových slavností (viz příloha originálu zápisu) ve výši 33.943,-Kč včetně DPH.
Tuto cenovou nabídku zajistil pan Pavel Čekaňák na základě usnesení zastupitelstva. Kromě
nákupu dvou těchto rozvaděčů je třeba ještě zakoupit kabely, montáž pro město provede pan
Čekaňák bez finančního nároku. Před montáží mobilních rozvaděčů je třeba minimálně 30 dní
předem požádat ČEZ o souhlas a součinnost.
USNESENÍ č. RM/625/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup dvou kusů mobilních staveništních rozvaděčů dle cenové nabídky za 1 ks rozvaděče
pro účely Rudolfových slavností (viz příloha originálu zápisu) ve výši 33.943,-Kč za jeden
kus včetně DPH a pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil s dostatečným
předstihem podání žádosti na společnosti ČEZ (minimálně 30 dní předem) a dále, aby ve
spolupráci s panem Čekaňákem zajistil montáž rozvaděčů před Rudolfovými slavnostmi dne
15.9.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Zpráva hodnotící komise k posouzení nabídek na zakázku „Bezpečnostní úpravy
na silnici II/296, II/297 ve Svobodě nad Úpou“
Rada města se zabývala výše uvedenou zprávou (viz příloha originálu zápisu) a přijala
následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/626/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere ne vědomí
zprávu hodnotící komise k posouzení nabídek na zakázku „Bezpečnostní úpravy na silnici
II/296, II/297 ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
jednáním s vybraným dodavatelem – společnost AQUASYS spol. s r.o. se sídlem Strojírenská
1208/12, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 253 44 447.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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Schůze Rady města byla ukončena dne 27.6.2012 ve 20:30 hodin. Další schůze rady proběhne
18.7.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 28.6.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 27.6.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.06.2012
USNESENÍ č. RM/617/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ve věci výstavby tělocvičny na městském stadionu variantu velké tělocvičny
s obestavěným prostorem 18,75m x 25,9m x 9,5m včetně výstavby 2. podlaží s tím,
že vnitřní prostor tohoto druhého podlaží bude realizován v budoucnu.
b)

zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, a
to následujícím projekčním kancelářím: TENET spol. s r.o. Trutnov, TRIOPROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, Drupos Trutnov, ATIP a.s.
Trutnov, Broumovské stavební sdružení s.r.o.

USNESENÍ č. RM/618/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na prodloužení licence na produkt Codexis s doplňky, a to na tři roky
dle nabídky společnosti ATLAS software, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/619/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy
jsou činnosti spojené s přípravou projektu „Kulturní slavnosti na česko-polském
pohraničí 2012-2014“ za cenu ve výši 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu
zápisu).
b)

návrh Smlouvy o dílo s RDA Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy
jsou činnosti spojené s realizací a ukončením projektu „Kulturní slavnosti na
česko-polském pohraničí 2012-2014“ za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH (viz
příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/620/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenový rozpočet (variantu 1) na realizaci parku na Pietteho náměstí (viz příloha originálu
zápisu), která je plánována na září 2012.
USNESENÍ č. RM/621/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem na
vyhotovení studie novostavby tělocvičny o vnitřním rozměru 44 x 22m ve dvou variantách
včetně propočtu investičních a provozních nákladů pro různé způsoby vytápění ve výši
18.000,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/622/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu Ceníku pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou, a to u položky parkovací plochy –
nepodnikatelské takto:
 parkovací plochy nepodnikatelské - 1 parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) –
minimální sazba 200,-Kč / 1 místo / rok
USNESENÍ č. RM/623/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 1.7.2012 na pronájem části pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 42 m2 s panem Milanem Smaženkou, bytem náměstí Svornosti 452,
Svoboda nad Úpou za účelem umístění houpačky a pískoviště pro děti za nájemné v souladu
s Ceníkem pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou (ostatní půda – 0,20 Kč/m2/rok,
minimálně 100,-Kč) s tím, že ve smlouvě bude sjednána tříměsíční výpovědní lhůta.
USNESENÍ č. RM/624/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 1.7.2012 na donu určitou do 31.10.2012 na pronájem části
pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 5,25 m2 s paní Věrou Andršovou,
bytem Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky před
restaurací Národní dům za nájemné v souladu s Ceníkem pronájmu pozemků ve Svobodě nad
Úpou (mobilní předzahrádka – 40 Kč/m2/měsíc) s tím, že do smlouvy bude zakotvena
podmínka, že pokud bude narušován veřejný pořádek provozem předzahrádky před Národním
domem, bude nájemní smlouva okamžitě ukončena.
USNESENÍ č. RM/625/36/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup dvou kusů mobilních staveništních rozvaděčů dle cenové nabídky za 1 ks rozvaděče
pro účely Rudolfových slavností (viz příloha originálu zápisu) ve výši 33.943,-Kč za jeden
kus včetně DPH a pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil s dostatečným
předstihem podání žádosti na společnosti ČEZ (minimálně 30 dní předem) a dále, aby ve
spolupráci s panem Čekaňákem zajistil montáž rozvaděčů před Rudolfovými slavnostmi dne
15.9.2012.
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