*MESUX000D734*
č.j. SVO/2048/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.7.2012
Jednání Rady města zahájil v 17:30 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Opravy místních komunikací

2.

Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce školní jídelny - stanovení zadávacích
podmínek pro výběrové řízení dle zákona o VZ

3.

Žádost ředitele ZŠ o řešení situace ohledně povrchu hřiště u školy

4.

Prohlášení p. Lukáše Voborského ohledně prodeje části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

5.

Parkovací místa ve Staré aleji - zpráva z místního šetření

6.

Výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Žádosti o prodej pozemků p.p.č. 81/10 a 81/1, oba v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Doporučení finančního výboru - viz zápis č.5

11.

Kontrola plnění usnesení rady

12.

Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu pro jednotlivce v DPS

13.

Žádost ředitelky DPS o vyřazení a likvidaci majetku města (škrabka na brambory)

14.

Žádost ředitelky DPS o povolení změny registračních údajů

15.

Oznámení o doporučení mikroprojektu "Podpora spolupráce města Svoboda nad
Úpou a Gminy Kamienna Góra" ke kofinancování z OP přeshraniční spolupráce ČR Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

16.

Bezplatné zapůjčení odpadových nádob od společnosti EKOKOM, a.s. na základě
vyřízené žádosti
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17.

Cenová nabídka na opravu spodní hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou

18.

Schválení projektové dokumentace stavebních úprav na radnici

19.

Znalecký posudek na komunikaci ke svíčkárně

20.

Návrh Smlouvy o dílo na zpracování PD na rekonstrukci kotelny v DPS

21.

Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady

22.

Dopis z SŽDC, st. org. ve věci případného prodeje pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

1. Opravy místních komunikací
Radě města byl přeložen následující soupis oceněných oprav komunikací v rámci II. etapy:
1 oprava živičného povrchu nad lesárnou
150 605,20
2 oprava ul. Horská křižovatka
13 770,00
3 oprava kont. Stání na Sluneční stráni - oprava vyplavované části
1 902,00
4 oprava živičného povrchu před OSNADEM
6 364,60
5 oprava komunikace u Vrkoušů
37 026,20
6 chybějící bezbariérové sjezdy - chodníky po obci
68 112,40
7 oprava povrchu Maršovská ulice – cesta k pí Krčmářové
189 522,60
8 oprava komunikace Pod Světlou Horou - u Říhy, pro otáčení vozidel
44 272,90
9 zřízení horské vpusti ul. Luční II
61 491,00
10 zřízení horské vpusti š500, faserfix š200, zřízení dešťové vpusti vč.
69 359,60
šachty a oprava AB Luční I
11 faserfix Sluneční stráň (zajištění odtoku mimo vozovku u čp. 302
34 114,40
34 114,40
12 zřízení faserfixu u garáže p. Kadrmase v Maršově II (odvodnění, voda z
komunikace mu zatéká do garáže)
oprava (zabetonování) žlabu s rošty před mostem v Maršově II, bude
13
20 000,00
osazena jedna vpusť a ostatní se vylije betonem
CELKEM bez DPH
730 655,30
20% DPH
146 131,06
CELKEM včetně DPH
876 786,36
Ing. Hanuš sdělil, že oprava mostu v Maršově II (bod 13 soupisu) byla zhotoviteli již zadána,
protože se jedná o havarijní stav. Dále se rada zabývala položkou v bodě 7 (oprava povrchu
Maršovské ulice) ve výši cca 190 tis. Kč. Rada se s ohledem na vysokou částku zabývala
jiným způsobem opravy s tím, že v této části je třeba nejprve provést odvodnění cesty směrem
do potoka a poté vyspravit cestu pouze vyštěrkováním.
Dále se rada zabývala urgencí pana Kocíka o opravu cesty směrem k bývalé svíčkárně.
Starosta informoval radu, že s panem Kocíkem již hovořil a cesta byla vyspravena opět
štěrkem. Problém v této lokalitě způsobují nákladní auta a v rámci programu tohoto jednání
rady bude radě dále předložen statický posudek na využívání cesty s návrhem na umístění
dopravní značky zakazující vjezd vozidel nad 3,5 tuny (viz dále bod programu 19).
USNESENÍ č. RM/627/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení oprav místních komunikací uvedených v zápise v soupisu pod body 1-13, vyjma
bodu 7 – oprava části Maršovské ulice s tím, že v této části je třeba nejprve provést odvodnění
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cesty a poté vyspravit cestu pouze vyštěrkováním a pověřuje stavebního technika, aby zajistil
u dodavatele cenovou nabídku na tento způsob opravy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce školní jídelny - stanovení zadávacích
podmínek pro výběrové řízení dle zákona o VZ
Radě se zabývala na základě pověřujícího usnesení ze zastupitelstva zadávacími podmínkami
pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce školní jídelny.
Předpokládaný rozpočet rekonstrukce včetně rekonstrukce bytu činí 5.218.467,-Kč bez DPH.
Stávající projektová dokumentace včetně rekonstrukce bytu pro stavební povolení však
neobsahuje výkaz výměr pouze se stavební připraveností sítí pro případnou rekonstrukci bytu
v budoucnu. Z důvodu změny dispozic pro realizaci je nutné zapracovat do patřičné
dokumentace pro výběr zhotovitele „připravenost“ pro pozdější realizaci bytové jednotky. Je
nutné provést optimalizaci rozsahu této připravenosti a podle toho upravit dokumentaci
včetně změn technologie, výkazu výměr a rozpočtů.
Tajemnice MěÚ doplnila, že hodnota této stavební zakázky znamená, že výběrové řízení
musí být vypsáno dle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“). Pro hodnotu
veřejné zakázky na stavební práce v limitu od 3.000.000 do 10.000.000 bez DPH je možno
použít režim tzv. podlimitní veřejné zakázky (§ 12 odst. 2 zákona o VZ) v tzv.
zjednodušeném podlimitním řízení (§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o VZ).
Dále tajemnice upozornila, že dle novely zákona o VZ a dle § 1 odst. 3 prováděcí vyhlášky
č.230/2012 k zákonu o VZ je třeba pro účely výběrového řízení na stavební práce mít
zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby a nestačí pouze PD pro stavební
povolení.
Ing. Jiránek oponoval, že prováděcí projektová dokumentace není nutná, že PD pro stavební
povolení je dostačující, pokud je natolik podrobná, že podle ní lze provést stavbu a není třeba
udělat ani změnu PD, že stačí pouze upravit výkaz výměr.
Tajemnice oponovala, že celou záležitost prověří na Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje u vedoucího oddělení veřejných zakázek, protože novela zákona o VZ ve své prováděcí
vyhlášce hovoří jednoznačně o PD pro provádění stavby, jejíž náležitosti řeší další prováděcí
vyhláška ke stavebnímu zákonu, a to vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Mgr. Hynek reagoval, že dle jeho názoru je však třeba provést určitě změnu ve výkazu
výměr. K tomu Ing. Jiránek dodal, že pak je třeba provést i změnu technické zprávy a upravit
výkresy v PD. Ing. Jiránek navrhl, že město může vypsat výběrové řízení na celou zakázku
včetně rekonstrukce bytu, uzavřít smlouvu a poté dodatkem ke smlouvě upravit skutečné
provedení zakázky. Tajemnice upozornila, že z takto vypsané veřejné zakázky může pro
město vzniknout velké riziko námitek ze strany nevybraných uchazečů a mohou napadnout
výběr dodavatele, protože jim nebyly známy všechny podmínky.
Mgr. Hynek dále reagoval, že rada se musí řídit usnesením zastupitelstva, a to jednoznačně
hovoří o rekonstrukci školní jídelny se stavební připraveností na rekonstrukci bytu
v budoucnu a ve smyslu tohoto usnesení si myslí, že je nutné přepracovat stávající
projektovou dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/628/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování změny v projektové dokumentaci na rekonstrukci školní jídelny v souladu
s usnesením zastupitelstva, tj. se stavební připraveností na rekonstrukci bytu v budoucnu
s tím, že ke konkrétním zadávacím podmínkám pro výběr zhotovitele se rada vrátí, až bude
zpracována změna v projektové dokumentaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)
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3. Žádost ředitele ZŠ o řešení situace ohledně povrchu hřiště u školy
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o úpravu betonového povrchu hřiště u školy,
který je z hlediska zdravotního a bezpečnostního naprosto nevhodný.
USNESENÍ č. RM/629/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost ředitele ZŠ o úpravu betonového povrchu hřiště u školy, protože se v současné době
nejedná o prioritu města, ale pokusí se získat dotace z jiných zdrojů (ČEZ, OKD apod.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Prohlášení p. Lukáše Voborského ohledně prodeje části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen dopis pana Lukáše Voborského, že i nadále má zájem odkoupit část
pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na jehož části vybudoval přístřešek v režimu
černé stavby.
USNESENÍ č. RM/630/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis pana Lukáše Voborského (viz zápis) s tím, že město ve věci nabídky části pozemku
p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou osloví pana Pavla Voborského jako spoluvlastníka
sousedního pozemku (druhý spoluvlastník - paní Miluše Horáčková na posledním jednání
zastupitelstva odmítla pozemek koupit) a nabídne mu pozemek k prodeji včetně části
pozemku pod přístřeškem, protože část přístřešku je vybudována i na pozemku, který má ve
spoluvlastnickém podílu pan Pavel Voborský.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Parkovací místa ve Staré aleji - zpráva z místního šetření
Radě města byla předložena zpráva z místního šetření ve Staré aleji, v rámci kterého byla
řešena parkovací místa na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu). Jedná se devět parkovacích míst na vjezdu do uličky ve Staré aleji a jedno
místo pod trafostanicí.
USNESENÍ č. RM/631/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu tří parkovacích míst na vjezdu do uličky ve Staré aleji a jednoho
parkovacího místa pod trafostanicí na části pozemku p.p.č 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

6. Výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II
Rada města se zabývala doporučujícím usnesením ze zastupitelstva ve věci podání výpovědi
paní Evě Říhové z nájemní smlouvy na pozemek p.p.č 207/6 v k.ú. Maršov II v souvislosti se
schválenou směnou tohoto pozemku za pozemek p.p.č. 782/5 ve Svobodě vedle čerpací
stanice Benzina.
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USNESENÍ č. RM/632/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu s paní Evou Říhovou na nájem pozemku p.p.č 207/6 v k.ú. Maršov II
v souvislosti se schválenou směnou tohoto pozemku za pozemek p.p.č. 782/5 ve Svobodě
vedle čerpací stanice Benzina, protože město chce směnit pozemek s PF ČR bez závazků.
Rada města pověřuje paní Petržílkovou, aby výpověď byla doručena nájemci do 31.7.2012,
s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet 1.8.2012 a uplyne 31.10.2012.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Kovářových o pronájem pozemku p.p.č. 825/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem obhospodařování a rekreace. Jedná se o pozemek naproti
Dehtochemě, který město dlouhodobě nabízí k prodeji za účelem výstavby rodinného domu,
zatím však bez zájmu ze strany případných stavebníků. Rada se shodla, že pozemek bude
vhodné pronajmout pro požadovaný účel, alespoň se o něj bude někdo starat.
USNESENÍ č. RM/633/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149
m2 za účelem zahrady a rekreace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádosti o prodej pozemků p.p.č. 81/10 a 81/1, oba v k.ú. Maršov II
Na základě společného jednání na místě byly Radě města žádosti manželů Rudavských a pana
Karla Riegela o prodej pozemku p.p.č. 81/10 v k.ú. Maršov II. Jedná se o část společné
přístupové cesty k objektům ve vlastnictví žadatelů.
Dále byla radě předložena žádost manželů Rudavských o prodej pozemku p.p.č. 81/1 v k.ú.
Maršov II. Jedná se o strmou stráň pod jejich domem, na kterou je jediný přístup právě přes
výše uvedený pozemek p.p.č. 81/10.
USNESENÍ č. RM/634/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 81/10 a 81/1, oba v k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Vaňkových o prodej pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/635/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že
se jedná v dané lokalitě o pozemky, které by s případnou budoucí změnou územního
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plánu mohly být určeny k výstavbě rodinných domů v budoucnu
schvaluje
b)
zavedení evidence pozemků pro případné změny územního plánu. První soubor
pozemků do této evidence se nachází v lokalitě kolem čp. 178 pod bývalým
Waliskem a skládá se z pozemků st.p.č. 250, p.p.č. 377, 871, 736, 376/1, 376/3 a
376/6, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
pověřuje
c)
tajemnici MěÚ, aby zajistila u technické čety pravidelnou údržbu veřejné zeleně
městských pozemků v dané lokalitě, které nejsou pronajaty.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

10. Doporučení finančního výboru - viz zápis č.5
Rada města se zabývala doporučeními finančního výboru, které vyplývají z posledního zápisu
č.5. Jedná se zejména o změnu dodavatele elektrické energie pro město včetně příspěvkových
organizací a dále o změnu právníka města.
USNESENÍ č. RM/636/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
předsedu finančního výboru, aby do příštího jednání rady připravil podklady pro
změnu dodavatele elektrické energie.
pověřuje
b)
starostu města a tajemnici MěÚ, aby formou zdvořilostní návštěvy oslovili vybrané
advokátní kanceláře v nejbližším okolí a zajistili tak dostatek informací pro formulaci
zadávacích podmínek pro výběrové řízení na externího právníka pro město.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

11. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen v rámci pravidelné kontroly plnění usnesení rady výpis
nesplněných usnesení rady dle stavu k 13.7.2012 a výpis splněných usnesení rady od
28.4.2012 do 13.7.2012 (viz přílohy originálu zápisu). Byla provedena kontrola nesplněných
usnesení a komentáře byly zaznamenány do modulu evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/637/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 13.7.2012 a výpis splněných usnesení rady od
28.4.2012 do 13.7.2012 (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že v rámci provedené kontroly
bude proveden tajemnicí MěÚ záznam do softwarového modulu evidence usnesení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu pro jednotlivce v DPS
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o uvolněném bytu č. 24 v Domě
s pečovatelskou službou.
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USNESENÍ č. RM/638/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu pro jednotlivce č. 24 v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou
paní Růženě Pozděnové, v případě, že paní Pozděnová byt odmítne, nabídnout byt dalším
žadatelům dle aktuálního pořadníku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
13. Žádost ředitelky DPS o vyřazení a likvidaci majetku města (škrabka na brambory)
Radě města byl předložen návrh ředitelky DPS na vyřazení majetku města, který je
příspěvkové organizaci svěřen do správy a který vede město v podrozvahové evidenci, a to
škrabky na brambory, inv. číslo DPS/028/34, účetní hodnota 18.408,-Kč, rok výroby 1993.
Zároveň s návrhem ředitelka DPS předložila znalecký posudek, který vyřazení doporučuje
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/639/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyřazení majetku města, který je příspěvkové organizaci svěřen do správy a který vede město
v podrozvahové evidenci, a to škrabky na brambory, inv. číslo DPS/028/34, účetní hodnota
18.408,-Kč, rok výroby 1993 s tím, že likvidace majetku je v kompetenci ředitelky DPS.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
14. Žádost ředitelky DPS o povolení změny registračních údajů
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o povolení změny registračních údajů
v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Změna spočívá ve změně cílové skupiny klientů
(vyřadit rodiny s dítětem/dětmi, přidat osoby s chronickým onemocněním) a věkové kategorie
klientů (kompletní aktualizace nového znění – osoby s tělesným postižením a chronickým
onemocněním od 18 let a senioři od 65 let).
USNESENÍ č. RM/640/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
na žádost ředitelky DPS změnu registračních údajů v Registru poskytovatelů sociálních
služeb, která spočívá ve změně cílové skupiny klientů (vyřadit rodiny s dítětem/dětmi, přidat
osoby s chronickým onemocněním) a věkové kategorie klientů (kompletní aktualizace nového
znění – osoby s tělesným postižením a chronickým onemocněním od 18 let a senioři od 65
let).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
15. Oznámení o doporučení mikroprojektu "Podpora spolupráce města Svoboda nad
Úpou a Gminy Kamienna Góra" ke kofinancování z OP přeshraniční spolupráce ČR Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Radě města bylo předloženo oznámení o doporučení mikroprojektu s názvem "Podpora
spolupráce města Svoboda nad Úpou a Gminy Kamienna Góra" (dále jen „mikroprojekt“) ke
kofincování z OP přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013 - Fond
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mikroprojektů v Euroregionu Glacensis ve výši 14.900,50 EUR (viz příloha originálu zápisu).
Předmětem mikroprojektu je nákup hasičské techniky (dotace ve výši 70% ze skutečně
vynaložených výdajů do výše 2.400,50 EUR) a zpracování kompletní projektové
dokumentace na hasičskou zbrojnici (jednorázová výše dotace ve výši 12.500 EUR).
USNESENÍ č. RM/641/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
přijímá
dotaci ve výši 14.900,50 EUR na mikroprojekt "Podpora spolupráce města Svoboda nad Úpou
a Gminy Kamienna Góra", registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/12.03076, financovaný z OP
přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis. Zároveň přijímá podmínky stanovené Euroregionálním řídícím
výborem – tj. krácení neinvestičního vybavení o 30%, krácení výdajů na tvorbu PD o 12.500
EUR, nastavení nové hodnoty indikátoru „Počet kulturních/sportovních/vzdělávacích akcí“ na
hodnotu 1, doložení přehledu společných česko-polských aktivit, při kterých bude využito
nakoupené neinvestiční vybavení v době udržitelnosti projektu a doložení, nejdéle k datu
předložení vyúčtování mikroprojektu, stavebního povolení nebo adekvátního dokladu
povolení stavby odpovídajícího charakteru v právní moci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
16. Bezplatné zapůjčení odpadových nádob od společnosti EKOKOM, a.s. na základě
vyřízené žádosti
Radě města byl předložen paní Petržílkovou návrh na rozmístění 18 ks bezplatně zapůjčených
odpadových nádob od společnosti EKOKOM, a.s. viz příloha originálu zápisu). S doplněním
nádob na stávající kontejnerová stání po městě rada souhlasí, ale s návrhem na vznik dvou
nových kontejnerových stání nesouhlasí a přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/642/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
vybudování dvou nových kontejnerových stání (v Lipové aleji a ve Staré aleji naproti domu
manželů Pospíšilových) s tím, že v Lipové aleji se jedná o klidovou zónu a vznik nového
kontejnerového stání ve Staré aleji je třeba projednat s majiteli okolních domů a získat od nich
souhlas s umístěním a zbývajících šest kusů neumístěných nádob ponechat v rezervě města a
umístit prozatím za radnic pro případnou potřebu v budoucnu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
17. Cenová nabídka na opravu spodní hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou
Radě města byla předložena cenová nabídka na opravu spodní hřbitovní zdi na svobodském
hřbitově od společnosti KALIN, spol. s r.o.
USNESENÍ č. RM/643/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenové nabídky na opravu spodní hřbitovní zdi na svobodském hřbitově od
společnosti KALIN, spol. s r.o. s tím, že do příští rady stavební technik města zajistí další
nabídky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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18. Schválení projektové dokumentace na stavební úpravy na radnici - přesun
kanceláře starosty
Radě města byla předložena projektová dokumentace pro stavební povolení na vnitřní
stavební úpravy radnice, související s přesunem kanceláře starosty z budovy bývalého kina za
účelem uvolnění budovy a urychleného řešení neutěšeného technického stavu budovy
v souladu s přijatým usnesením rady z 11.4.2012.
Tajemnice informovala radu, že po dohodě s projektantem byla celá záležitost kolem radnice
rozdělena do tří etap:
1) Demolice bývalé šatlavy – stávající stav: vypsáno poptávkové řízení se lhůtou pro
podání nabídek do 15.8.2012,
2) Vnitřní stavební úpravy radnice – stávající stav: dne 12.7.2012 dodána kompletní PD
s rozpočtem, výkazy výměr – předložena na tomto jednání rady
Předpokládaná cena včetně DPH 856.183,-Kč,
3) Oprava fasády zadní části budovy radnice + prostranství po demolici šatlavy – stav:
zatím nezahájeny činnosti, domluveno s projektantem, že projekční činnost bude
zahájena až po demolici šatlavy a vnitřních úpravách radnice.
USNESENÍ č. RM/644/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na vnitřní stavební úpravy radnice
související s přesunem kanceláře starosty zpracovanou Ing. arch. Žateckým.
b)

vypsání poptávkového řízení na zhotovitele vnitřních stavebních úprav radnice
v souladu s projektovou dokumentaci dle bodu a) tohoto usnesení tak, aby do
nejbližšího rozpočtového opatření do výdajů byla zapracována finanční částka a s
termínem realizace do konce roku 2012. V rámci tohoto poptávkového řízení budou
poptány firmy KTstav, s.r.o., KALIN, spol. s r.o., Jaroslav FOLC – AP STAV, Mladé
Buky, INFRASTAV s.r.o., Trutnov, Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

19. Znalecký posudek na komunikaci ke svíčkárně
Radě města byl předložen znalecký posudek Ing. Milana Marxe, autorizovaného inženýra pro
dopravní stavby, na posouzení zatížitelnosti komunikace ke svíčkárně (viz příloha originálu
zápisu). Posudek konstatuje, že za současného stavu vozovky nelze připustit přístup jiných
než osobních automobilů a doporučuje osadit vjezd do lokality svislou dopravní značku B13
(3,5 t).
USNESENÍ č. RM/645/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
znalecký posudek Ing. Milana Marxe, autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, na
posouzení zatížitelnosti komunikace ke svíčkárně (viz příloha originálu zápisu), který
konstatuje, že za současného stavu vozovky nelze připustit přístup jiných než osobních
automobilů a doporučuje osadit vjezd do lokality svislou dopravní značku B13 (3,5 t) s tím, že
město podá podnět státní správě na povolení umístění této dopravní značky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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20. Návrh Smlouvy o dílo na zpracování PD na rekonstrukci kotelny v DPS
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo č. 20120716-01 na zpracování projektové
dokumentace „Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou – rekonstrukce kotelny a
otopné soustavy“ se zhotovitelem Ing. Romanem Matouškem (E.L.-projekt), IČ 499 95 847
(viz příloha originálu zápisu) v souladu se schválenou cenovou nabídkou na 35. schůzi RM
dne 6.6.2012 – č. usnesení RM/597/35/2012. Mgr. Hynek navrhl provést pouze drobnou
změnu v bodě 8.1, který se týká smluvní pokuty a do bodu 10.1 doplnil účinnost smlouvy.
USNESENÍ č. RM/646/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo č. 20120716-01 na zpracování projektové dokumentace „Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou – rekonstrukce kotelny a otopné soustavy“ se
zhotovitelem Ing. Romanem Matouškem (E.L.-projekt), IČ 499 95 847 (viz zápis a příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
21. Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady
Radě města byly předloženy cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady.
Vzhledem k tomu, že každá z cenových nabídek řešila jiný způsob provedení a nebylo možné
nabídky transparentně vyhodnotit, členové rady provedli místní šetření na místě a shodli se na
tom, že stávající hranice plotu bude posunuta cca o 1m směrem do zahrady, aby zde vznikl
širší prostor pro parkování vozidel. V tomto duchu budou zpracovatelé cenových nabídek
znovu požádáni o zpracování nové cenové nabídky za stejných zadávacích podmínek.
USNESENÍ č. RM/647/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenových nabídek na opravu plotu kolem školní zahrady do příštího jednání
rady s tím, že stávající hranice plotu bude posunuta cca o 1m směrem do zahrady, aby zde
vznikl širší prostor pro parkování vozidel. V tomto duchu budou zpracovatelé cenových
nabídek znovu požádáni o zpracování nové cenové nabídky za stejných zadávacích podmínek
(viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
22. Dopis z SŽDC, st. org. ve věci případného prodeje pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen dopis z SŽDC, st. org. včetně pozemkového snímku (viz příloha
originálu zápisu), na základě kterého organizace nabízí městu ještě nově vznikající pozemek
p.p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou. SŽDC nechala geodeticky zaměřit skutečný stav cesty
v dané lokalitě na Sluneční stráni dole za vlakovým nádraží a nově vznikající pozemek p.p.č.
944 je jediným přístupovým pozemkem k pozemku města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, na který město nechalo zveřejnit záměr prodeje pro případnou výstavbu rodinného
domu. SŽDC tedy žádá město o sdělení s termínem do 13.8.2012, zda má zájem o odkoupení
i tohoto pozemku p.p.č. 944. Rada si je vědoma, že toto rozhodnutí je ve vyhrazené
pravomoci zastupitelstva, nicméně s ohledem na termín starosta vydá předběžné stanovisko,
že město má zájem o odkoupení nově vznikajícího pozemku p.p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad
Úpou a na nejbližší zastupitelstvo bude toto sdělení předloženo za účelem přijetí platného
usnesení.
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USNESENÍ č. RM/648/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zaslal předběžné stanovisko města SŽDC, st. org. o zájmu města na odkoupení
nově vznikajícího pozemku p.p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek je
jediným přístupovým pozemkem k pozemku města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
který město nechalo zveřejnit záměr prodeje pro případnou výstavbu rodinného domu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.7.2012 ve 22:30 hodin. Další schůze rady proběhne
15.8.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 21.7.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 18.7.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.07.2012
USNESENÍ č. RM/627/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení oprav místních komunikací uvedených v zápise v soupisu pod body 1-13, vyjma
bodu 7 – oprava části Maršovské ulice s tím, že v této části je třeba nejprve provést odvodnění
cesty a poté vyspravit cestu pouze vyštěrkováním a pověřuje stavebního technika, aby zajistil
u dodavatele cenovou nabídku na tento způsob opravy.
USNESENÍ č. RM/628/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování změny v projektové dokumentaci na rekonstrukci školní jídelny v souladu
s usnesením zastupitelstva, tj. se stavební připraveností na rekonstrukci bytu v budoucnu
s tím, že ke konkrétním zadávacím podmínkám pro výběr zhotovitele se rada vrátí, až bude
zpracována změna v projektové dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/629/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost ředitele ZŠ o úpravu betonového povrchu hřiště u školy, protože se v současné době
nejedná o prioritu města, ale pokusí se získat dotace z jiných zdrojů (ČEZ, OKD apod.).
USNESENÍ č. RM/630/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis pana Lukáše Voborského (viz zápis) s tím, že město ve věci nabídky části pozemku
p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou osloví pana Pavla Voborského jako spoluvlastníka
sousedního pozemku (druhý spoluvlastník - paní Miluše Horáčková na posledním jednání
zastupitelstva odmítla pozemek koupit) a nabídne mu pozemek k prodeji včetně části
pozemku pod přístřeškem, protože část přístřešku je vybudována i na pozemku, který má ve
spoluvlastnickém podílu pan Pavel Voborský.
USNESENÍ č. RM/631/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu tří parkovacích míst na vjezdu do uličky ve Staré aleji a jednoho
parkovacího místa pod trafostanicí na části pozemku p.p.č 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/632/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu s paní Evou Říhovou na nájem pozemku p.p.č 207/6 v k.ú. Maršov II
v souvislosti se schválenou směnou tohoto pozemku za pozemek p.p.č. 782/5 ve Svobodě
vedle čerpací stanice Benzina, protože město chce směnit pozemek s PF ČR bez závazků.
Rada města pověřuje paní Petržílkovou, aby výpověď byla doručena nájemci do 31.7.2012,
s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet 1.8.2012 a uplyne 31.10.2012.
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USNESENÍ č. RM/633/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149
m2 za účelem zahrady a rekreace.
USNESENÍ č. RM/634/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 81/10 a 81/1, oba v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/635/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že
se jedná v dané lokalitě o pozemky, které by s případnou budoucí změnou územního
plánu mohly být určeny k výstavbě rodinných domů v budoucnu
schvaluje
b)
zavedení evidence pozemků pro případné změny územního plánu. První soubor
pozemků do této evidence se nachází v lokalitě kolem čp. 178 pod bývalým
Waliskem a skládá se z pozemků st.p.č. 250, p.p.č. 377, 871, 736, 376/1, 376/3 a
376/6, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
pověřuje
c)
tajemnici MěÚ, aby zajistila u technické čety pravidelnou údržbu veřejné zeleně
městských pozemků v dané lokalitě, které nejsou pronajaty.
USNESENÍ č. RM/636/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
předsedu finančního výboru, aby do příštího jednání rady připravil podklady pro
změnu dodavatele elektrické energie.
pověřuje
b)
starostu města a tajemnici MěÚ, aby formou zdvořilostní návštěvy oslovili vybrané
advokátní kanceláře v nejbližším okolí a zajistili tak dostatek informací pro formulaci
zadávacích podmínek pro výběrové řízení na externího právníka pro město.
USNESENÍ č. RM/637/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 13.7.2012 a výpis splněných usnesení rady od
28.4.2012 do 13.7.2012 (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že v rámci provedené kontroly
bude proveden tajemnicí MěÚ záznam do softwarového modulu evidence usnesení.
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USNESENÍ č. RM/638/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu pro jednotlivce č. 24 v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou
paní Růženě Pozděnové, v případě, že paní Pozděnová byt odmítne, nabídnout byt dalším
žadatelům dle aktuálního pořadníku.
USNESENÍ č. RM/639/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyřazení majetku města, který je příspěvkové organizaci svěřen do správy a který vede město
v podrozvahové evidenci, a to škrabky na brambory, inv. číslo DPS/028/34, účetní hodnota
18.408,-Kč, rok výroby 1993 s tím, že likvidace majetku je v kompetenci ředitelky DPS.
USNESENÍ č. RM/640/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
na žádost ředitelky DPS změnu registračních údajů v Registru poskytovatelů sociálních
služeb, která spočívá ve změně cílové skupiny klientů (vyřadit rodiny s dítětem/dětmi, přidat
osoby s chronickým onemocněním) a věkové kategorie klientů (kompletní aktualizace nového
znění – osoby s tělesným postižením a chronickým onemocněním od 18 let a senioři od 65
let).
USNESENÍ č. RM/641/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
přijímá
dotaci ve výši 14.900,50 EUR na mikroprojekt "Podpora spolupráce města Svoboda nad Úpou
a Gminy Kamienna Góra", registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/12.03076, financovaný z OP
přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis. Zároveň přijímá podmínky stanovené Euroregionálním řídícím
výborem – tj. krácení neinvestičního vybavení o 30%, krácení výdajů na tvorbu PD o 12.500
EUR, nastavení nové hodnoty indikátoru „Počet kulturních/sportovních/vzdělávacích akcí“ na
hodnotu 1, doložení přehledu společných česko-polských aktivit, při kterých bude využito
nakoupené neinvestiční vybavení v době udržitelnosti projektu a doložení, nejdéle k datu
předložení vyúčtování mikroprojektu, stavebního povolení nebo adekvátního dokladu
povolení stavby odpovídajícího charakteru v právní moci.
USNESENÍ č. RM/642/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
vybudování dvou nových kontejnerových stání (v Lipové aleji a ve Staré aleji naproti domu
manželů Pospíšilových) s tím, že v Lipové aleji se jedná o klidovou zónu a vznik nového
kontejnerového stání ve Staré aleji je třeba projednat s majiteli okolních domů a získat od nich
souhlas s umístěním a zbývajících šest kusů neumístěných nádob ponechat v rezervě města a
umístit prozatím za radnic pro případnou potřebu v budoucnu.
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USNESENÍ č. RM/643/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenové nabídky na opravu spodní hřbitovní zdi na svobodském hřbitově od
společnosti KALIN, spol. s r.o. s tím, že do příští rady stavební technik města zajistí další
nabídky.
USNESENÍ č. RM/644/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na vnitřní stavební úpravy radnice
související s přesunem kanceláře starosty zpracovanou Ing. arch. Žateckým.
b)
vypsání poptávkového řízení na zhotovitele vnitřních stavebních úprav radnice
v souladu s projektovou dokumentaci dle bodu a) tohoto usnesení tak, aby do
nejbližšího rozpočtového opatření do výdajů byla zapracována finanční částka a s
termínem realizace do konce roku 2012. V rámci tohoto poptávkového řízení budou
poptány firmy KTstav, s.r.o., KALIN, spol. s r.o., Jaroslav FOLC – AP STAV, Mladé
Buky, INFRASTAV s.r.o., Trutnov, Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o.
USNESENÍ č. RM/644/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
znalecký posudek Ing. Milana Marxe, autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, na
posouzení zatížitelnosti komunikace ke svíčkárně (viz příloha originálu zápisu), který
konstatuje, že za současného stavu vozovky nelze připustit přístup jiných než osobních
automobilů a doporučuje osadit vjezd do lokality svislou dopravní značku B13 (3,5 t) s tím, že
město podá podnět státní správě na povolení umístění této dopravní značky.
USNESENÍ č. RM/645/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo č. 20120716-01 na zpracování projektové dokumentace „Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou – rekonstrukce kotelny a otopné soustavy“ se
zhotovitelem Ing. Romanem Matouškem (E.L.-projekt), IČ 499 95 847 (viz zápis a příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/646/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenových nabídek na opravu plotu kolem školní zahrady do příštího jednání
rady s tím, že stávající hranice plotu bude posunuta cca o 1m směrem do zahrady, aby zde
vznikl širší prostor pro parkování vozidel. V tomto duchu budou zpracovatelé cenových
nabídek znovu požádáni o zpracování nové cenové nabídky za stejných zadávacích podmínek
(viz zápis).
USNESENÍ č. RM/647/37/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zaslal předběžné stanovisko města SŽDC, st. org. o zájmu města na odkoupení
nově vznikajícího pozemku p.p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek je
jediným přístupovým pozemkem k pozemku města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
který město nechalo zveřejnit záměr prodeje pro případnou výstavbu rodinného domu.
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