č.j. SVO/3041/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 3.10.2012
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.

Mimořádné přidělení bytů v DPS na dobu určitou po požáru bytového domu čp. 406

2.

Návštěva zástupců Broumovského stavebního sdružení s.r.o. (budoucí zhotovitel PD pro
provedení stavby na tělocvičnu)

3.

Žádost Společenství vlastníků jednotek Kostelní 406 Svoboda nad Úpou o finanční
podporu

4.

Přidělení volného bytu v DPS

5.

Žádost o schválení změny Sazebníku úkonů pečovatelské služby

6.

Žádost p. Jiřího Jona o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 510

7.

Stav volného suterénního bytu v čp. 510

8.

Cenová nabídka na dopracování PD do stupně pro provedení stavby u akce
"Rekonstrukce školní jídelny" a návrh Smlouvy o dílo č. 17/12

9.

Návrh Smlouvy o dílo na demolici šatlavy

10.

Dopis manželů Říhových ve věci místní komunikace k čp. 9

11.

Dopis pí Leony Petříkové ve věci navezení recyklátu na obecní komunikaci

12.

Žádost Městyse Mladé Buky o spolupráci při sběru a svozu biomasy

13.

Žádost pana Michela o vyřešení pozemkové situace kolem jeho domu

14.

Cenová nabídka mostního technika na zpracování potřebné dokumentace k mostům

15.

Opravy místních komunikací - podzimní etapa

16.

Povrch hřiště u školy

17.

Pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

18.

Pronájem části pozemku p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I

19.

Dodatek č.3 ke smlouvě č. 116/2010 o nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa za
účelem hospodaření se Správou KRNAP
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20.

Platový výměr ředitelky DPS

21.

Návrh výběrového řízení na zpracovatele dokumentace VO

1. Mimořádné přidělení bytů v DPS na dobu určitou po požáru bytového domu čp. 406
V souvislosti s požárem bytu v domě čp. 406 v Kostelní ulici rada a na základě předběžného
telefonického souhlasu dne 24.9.2012 všech členů rady po požáru byla přijala dodatečně
následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/690/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník z důvodu
zajištění náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici
manželům Gisele a Janu Kovářovým, trvale bytem Kostelní 406, Svoboda nad
Úpou, a to na dobu určitou od 24.9.2012 do 31.3.2013.
b)

přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník z důvodu
zajištění náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici
paní Jiřině Niklové, trvale bytem nám. Svobody 273, Janské Lázně, s rodinou
(celkem 4 osoby), a to na dobu určitou od 26.9.2012 nejpozději do 31.10.2012.

souhlasí
c)
aby slečna Olga Paulusová, trvale bytem Kostelní 406, Svoboda nad Úpou, bydlela
o své matky - paní Derlevové v Domě s pečovatelskou službou z důvodu zajištění
náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici, a to po
dobu určitou od 26.9.2012 nejpozději do 31.10.2012.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

2. Návštěva zástupců Broumovského stavebního sdružení s.r.o. (budoucí zhotovitel PD
pro provedení stavby na tělocvičnu)
Vybraný dodavatel prováděcí projektové dokumentace na tělocvičnu společnost Broumovské
stavební sdružení s.r.o. požaduje po městu sdělení vstupních požadavků, které potřebuje pro
návrh a nevyplývají ze zadávací dokumentace (zejména specifikace zařízení, sportovní
využití, existence tepelných čerpadel, způsob napojení z distribuční sítě ČEZu aj.). Vzhledem
k tomu, že se Ing. Jiránek omluvil z jednání rady, dohodli se členové rady, že k danému bodu
starosta svolá samostatné jednání všech členů rady se zástupci zpracovatele projektové
dokumentace na středu 10.10.2012 od 18 hodin.
USNESENÍ č. RM/691/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
schůzku s vybraným zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace na tělocvičnu
(společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o.), který požaduje po městu sdělení vstupních
požadavků pro návrh PD a které nevyplývají ze zadávací dokumentace (zejména specifikace
zařízení, sportovní využití, existence tepelných čerpadel, způsob napojení z distribuční sítě
ČEZu aj.) s tím, že k danému bodu starosta svolá samostatné jednání všech členů rady se
zástupci zpracovatele projektové dokumentace na středu 10.10.2012 od 18 hodin.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

2

3. Žádost Společenství vlastníků jednotek Kostelní 406 Svoboda nad Úpou o finanční
podporu
Radě města byla předložena žádost některých vlastníků jednotek Kostelní 406 Svoboda nad
Úpou o finanční podporu na likvidaci vzniklých škod po požáru domu v Kostelní ulici.
USNESENÍ č. RM/692/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost některých vlastníků jednotek Kostelní 406 Svoboda nad Úpou (z žádosti není patrná
identifikace žadatelů) o finanční podporu na likvidaci vzniklých škod po požáru domu v
Kostelní ulici, protože vlastní opravy nemovitosti jsou v režii vlastníků domu ve spolupráci s
pojišťovnou z pojištění domu a jednotlivých domácností. Město zajistilo statickou vstupní
zprávu na objekt na náklady města a zajistilo náhradní bydlení některým obyvatelům domu ve
volných bytech v DPS na dobu určitou (přitom Dům s pečovatelskou službou má jiný režim je určen pro konkrétní skupinu obyvatel - senioři, kteří potřebují pečovatelskou službu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

4. Přidělení volného bytu v DPS
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové (viz příloha originálu
zápisu) na přidělení volných bytů v DPS, a to bytu č. 22 (přidělení ihned) a bytu č. 22
(jakmile bude uvolněn rodinou pí Niklové, které byl přidělen po požáru domu v Kostelní ulici
čp. 406 - nejpozději 31.10.2012).
USNESENÍ č. RM/693/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou paní Miladě Dufkové,
Svoboda nad Úpou
přidělení bytu č. 22 panu Vladimíru Žantovi, Pec pod Sněžkou (jakmile bude
uvolněn rodinou pí Niklové, které byl přidělen na dobu určitou po požáru domu v
Kostelní ulici čp. 406 - nejpozději do 31.10.2012) s tím, že pan Žanta musí dle
pravidel uhradit do 15ti dnů od přijetí usnesení (tj. do 18.10.2012) jednorázový
příspěvek 80.000,-Kč na účet města. Pokud nebude částka připsána, rada schvaluje
přidělení bytu č. 22 podle aktuálního pořadníku po změně pravidel (dalším
žadatelem v pořadí je pí Bohuslava Okopská atd.)
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)

5. Žádost o schválení změny Sazebníku úkonů pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o schválení změny Sazebníku úkonů
pečovatelské služby (viz příloha originálu zápisu včetně samotného sazebníku). Změna
spočívá pouze ve změně textového popisu jednotlivých úkonů pečovatelské služby, nikoliv ve
změně cenových sazeb, ty zůstávají stejné.
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USNESENÍ č. RM/694/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o schválení změny Sazebníku úkonů pečovatelské služby (viz příloha
originálu zápisu včetně samotného sazebníku). Změna spočívá pouze ve změně textového
popisu jednotlivých úkonů pečovatelské služby, nikoliv ve změně cenových sazeb, ty
zůstávají stejné.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost p. Jiřího Jona o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 510
Radě města byla znovu předložena žádost pana Jiřího Jona o prodloužení nájmu bytu v čp.
510. Na 39. schůzi rady byla tato žádost odložena s tím, že se rada k žádosti vrátí až po
převzetí bytu po zemřelém panu Špacírovi. Radě města byla předložena fotodokumentace s
převzatého bytu po panu Špacírovi se sdělením, že v tuto chvíli je byt neobyvatelný a není jej
možno nabídnout do nájemního vztahu bez patřičné rekonstrukce bytu.
USNESENÍ č. RM/695/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení nájmu bytu v čp. 510 panu Jiřímu Jonovi do 31.12.2012 s tím, že pan Jon bude
vyzván s lhůtou do 12.10.2012, zda souhlasí s tímto prodloužením nájmu. Pokud ne, tak
tajemnice připraví do příští rady návrh veřejné nabídky pronájmu bytu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Stav volného suterénního bytu v čp. 510 a výpověď z nájmu od manželů
Rolencových
V rámci předchozího bodu již bylo avizováno, v jakém stavu se nachází suterénní byt po panu
Špacírovi, který je bez nutné rekonstrukce neobyvatelný a není jej možno nabírnout do
nájemního vztahu. Rada se dohodla, že případnou rekonstrukci, resp. řešení, co s bytem dále,
ponechá rada na rozhodnutí v rámci mimořádného jednání zastupitelstva v listopadu (po
ukončení lhůty, která byla stanovena osloveným realitním kancelářím).
Dále byla radě předložena výpověď manželů Rolencových k 31.12.2012 z nájmu bytu v domě
čp. 510 společně s žádostí o vyplacení čístky 80.000,-Kč za provedené úpravy v bytě.
Dále p. Rolenec upozornil na nutnost zajistit obsluhu plynového kotle a vynášení popllnic v
domě, protože tuto činnost ukončí také k 31.12.2012 (tj. bude ukončena dohoda o provedení
práce). Předběžně navrhuje na tuto činnost od ledna 2013 pana Zimka nebo pana Šestáka,
kteří oba bydlí v domě čp. 510.
USNESENÍ č. RM/696/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost manželů Rolencových o vyplacení částky 80.000,-Kč za provedené úpravy v
bytě s tím, že zhodnocení bytu měl nájemce bytu řešit s vlastníkem bytu, tj. s
městem předem a žádat jeho souhlas s provedením předmětných úprav bytu, a dále
v souladu s § 667 občanského zákoníku úhradu nákladů může nájemce požadovat
jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Takový závazek města není u bytu
evidován ani souhlas s provedením úprav bytu.
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bere na vědomí
b)
výpověď manželů Rolencových k 31.12.2012 z nájmu bytu v domě čp. 510 a
souhlasí s navrhovaným termínem ukončení nájmu.
pověřuje
c)
starostu města, aby svolal listopadové mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém
bude jednáno o dalším postupu ve věci prodeje bytových jednotek v domě čp. 510,
včetně případné rekonstrukce, resp. řešení, co s bytem v suterénu dále.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

8. Cenová nabídka na dopracování PD do stupně pro provedení stavby u akce
"Rekonstrukce školní jídelny" a návrh Smlouvy o dílo č. 17/12
Radě města byla předložena přepracovaná cenová nabídka na dopracování projektové
dokumentace do stupně pro provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě
nad Úpou, kterou předložil zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem ve výši 88.000,-Kč bez DPH společně s návrhem
Smlouvy o dílo, kterou upravil městský právník Mgr. Huspek ve spolupráci se stavebním
technikem města (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/697/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přepracovanou cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace do stupně
pro provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou,
kterou předložil zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem ve výši 88.000,-Kč bez DPH.
b)
návrh Smlouvy o dílo na dopracování projektové dokumentace do stupně pro
provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, kterou
předložil zpracovatel PD společnost TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad
Labem a kterou upravil městský právník Mgr. Huspek ve spolupráci se stavebním
technikem města (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Návrh Smlouvy o dílo na demolici šatlavy
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na demolici šatlavy (viz příloha originálu
zápisu), kterou vyhotovil zhotovitel. Smlouva byla zaslána stavebním technikem města
městskému právníkovi Mgr. Huspekovi k posouzení. Návrh zhotovitele byl upraven, resp.
doplněn Mgr. Huspekem (zeleně vyznačený text) a stavebním technikem (červeně vyznačený
text). Mgr. Hynek dále navrhl, aby byl přepracován celý odstavec 1 čl. VIII, a to takto:
"Nepředá-li zhotovitel dílo ve stanoveném termínu, snižuje se cena za dílo o částku 2000,-Kč
za každý započatý den prodlení. Povinnost zhotovitele provést a předat dílo objednateli není
tímto dotčena. Právo na náhradu škody objednatele není tímto ustanovením rovněž dotčeno."
USNESENÍ č. RM/698/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený a doplněný návrh Smlouvy o dílo na demolici šatlavy (viz příloha originálu zápisu +
viz zápis), se zhotovitelem AQUAVIT, spol. s r.o., IČ 46506527, se sídlem R. Frimla 856,
541 01 Trutnov.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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10. Dopis manželů Říhových ve věci místní komunikace k čp. 9
Radě města byl předložen dopis manželů Evy a Milana Říhových ve věci místní komunikace
v lokalitě Pod Rýchorami, která vede od multidomků, přes náhon, kolem domu bývalých
Valentových až k čp. 9. V tomto dopise sdělují městu, že nesouhlasí s tím, že by komunikaci
ničili jízdou traktorem a že již v minulosti opakovaně upozorňovali na špatný stav cesty od
domu bývalých Valentových (který nyní koupila paní Eva Tlachačová) k nemovitosti čp. 9.
Upozorňují na stavební činnost pí Tlachačové (kamenná zídka a plot), která zasahuje do cesty
a již úzkou cestu zúžila ještě více. Manželé Říhovi navrhují svolání místního šetření za účasti
všech majitelů nemovitostí v této lokalitě.
V této věci Mgr. Hynek konstatoval. že město sice chápe, že manželé Říhovi mají objekt v
dané lokalitě, ale již při koupi takové nemovitosti měli uvažovat o tom, že přístup k ní bude
značně problematický a ani v minulosti nebylo možné jezdit k objektu autem. Pokud ho
vlastníci budou chtít dát do pořádku, město je připraveno jednat o podmínkách využívání
stávající cesty a nikoliv, že město vybuduje kvůli jednomu či dvěma domům novou
komunikaci, protože na takovou investici prostě nemá peníze a stav komunikace je takový
jaký je. Pokud budou chtít na objektech něco dělat, město jim to samozřejmě umožní, ale
budou se muset finančně podílet na tom, aby komunikace takovou činnost vydržela.
USNESENÍ č. RM/699/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se svoláním místního šetření za účasti všech majitelů nemovitostí v lokalitě Pod Rýchorami
(komunikace od multidomků k čp. 9). V této rada vydala stanovisko, že sice chápe, že
manželé Říhovi mají objekt v dané lokalitě, ale již při koupi takové nemovitosti měli uvažovat
o tom, že přístup k ní bude značně problematický a ani v minulosti nebylo možné jezdit k
objektu autem. Pokud ho vlastníci budou chtít dát do pořádku, město je připraveno jednat o
podmínkách využívání stávající cesty a nikoliv, že město vybuduje kvůli jednomu či dvěma
domům novou komunikaci, protože na takovou investici prostě nemá peníze a stav
komunikace je takový jaký je. Pokud budou chtít na objektech něco dělat, město jim to
samozřejmě umožní, ale budou se muset finančně podílet na tom, aby komunikace takovou
činnost vydržela.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Dopis pí Leony Petříkové ve věci navezení recyklátu na obecní komunikaci
Radě města byl předložen dopis paní Leony Petříkové ve věci navezení recyklátu na obecní
komunikaci nad bývalou zvláštní školou stavebníkem p. Tomáškem. Přestože v rámci
místního šetření dne 2.5.2012 byla stavebníkem přislíbena náprava, situace se nezměnila a pí
Petříková se obrátila na město coby vlastníka komunikace s žádostí o nápravu situace, protože
zde hrozí reálné nebezpečí stržení břehu komunikace, vzniku dopravní nehody, újmy na
zdraví a životě osob a poškození majetku, na což již upozorňovala v prosinci loňského roku.
USNESENÍ č. RM/700/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis paní Leony Petříkové ve věci navezení recyklátu na obecní komunikaci nad bývalou
zvláštní školou stavebníkem p. Tomáškem (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu,
že opakovaně nebyla sjednána náprava, město jako vlastník podá neprodleně podnět
stavebnímu úřadu, aby v dané věci konal. Dále mezi městem a investorem bude řešena
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případná otázka náhrady škody spojená se zavezením recyklátu na místní komunikaci. Město
si nechá odborně posoudit daný problém z titulu případného řízení náhrady škody.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost Městyse Mladé Buky o spolupráci při sběru a svozu biomasy
Radě města byla předložena žádost Městyse Mladé Buky o spolupráci při sběru a svozu
biomasy (viz příloha originálu zápisu) v rámci zpracování žádosti o dotaci na mobilní
kompostovací zařízení, pohonnou jednotku (traktor) a nakladač. Tato spolupráce by měla
spočívat ve společném zpracování biodpadu. kdy město Svoboda nad Úpou si na svém území
provede sběr a svoz biomasy a dopraví ji do areálu bývalé skládky v Mladých Bukách, kde
bude zpracována. Tuto službu je možné provádět i pro svobodské občany, přičemž způsob
svozu a výše platby je v kompetenci orgánů města Svoboda nad Úpou (případný příjem by byl
příjmem města Svobody). Dále městys Mladé Buky nabízí i možnost bezplatného odběru
vyprodukované kompostu.
USNESENÍ č. RM/701/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost Městyse Mladé Buky o spolupráci při sběru a svozu biomasy (viz příloha originálu
zápisu) v rámci zpracování žádosti o dotaci na mobilní kompostovací zařízení, pohonnou
jednotku (traktor) a nakladač a je připraveno na případnou spolupráci v budoucnu. Tato
spolupráce by měla spočívat ve společném zpracování biodpadu, kdy město Svoboda nad
Úpou si na svém území provede sběr a svoz biomasy a dopraví ji do areálu bývalé skládky v
Mladých Bukách, kde bude zpracována. Tuto službu je možné provádět i pro svobodské
občany, přičemž způsob svozu a výše platby je v kompetenci orgánů města Svoboda nad
Úpou (případný příjem by byl příjmem města Svobody). Dále městys Mladé Buky nabízí i
možnost bezplatného odběru vyprodukované kompostu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Žádost pana Michela o vyřešení pozemkové situace kolem jeho domu
Radě města byla předložena žádost pana Jana Michela (viz příloha originálu zápisu) o
odkoupení pozemku p.p.č. 808/22 v k.ú. Svoboda nad Úpou a případné odkoupení nebo
směnu pozemku p.p.č. 808/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou (vlastníkem pozemku je město) a
vyjasnění situace s pozemkem p.p.č. 440/1, rovněž v k.ú. Svoboda nad Úpou (vlastníkem
pozemku jsou manželé Michelovi).
Mgr. Hynek navrhl následující:
- ve věci pozemku p.p.č. 808/20 zajistit geodetické zaměření pozemku tak, aby byla prověřena
hranice pozemku s hranicí cesty (tj. aby pozemek nezasahoval do komunikace),
- dále oddělit část pozemku p.p.č. 808/20 (spodní špička pozemku - dle zákresu v příloze
zápisu v pozemkovém snímku), která zůstane v majetku města za účelem přístupu za opěrnou
zeď vedle chodníku,
- ve věci pozemku p.p.č. 440/1 přesně zaměřit komunikaci, resp. asfaltovou plochu, která
zasahuje do pozemku manželů Michelových pro případnou směnu.
USNESENÍ č. RM/702/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemků, a to části p.p.č. 808/20 (pouze část pozemku z důvodu
zajištění přístupu za opěrnou zeď vedle chodníku) a 808/22, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a
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v majetku města za část pozemku p.p.č. 440/1, v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku manželů
Michelových.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

14. Cenová nabídka mostního technika na zpracování potřebné dokumentace k
mostům
Radě města byla předložena cenová nabídka na provedení běžných a hlavních mostních
nabídek, vypracování mostních listů, vypracování statických přepočtů zatížitelnosti
(podrobnosti v cenové nabídce - viz příloha originálu zápisu) v celkové výši 87.800,-Kč
včetně DPH (dodavatel není plátcem DPH). Mgr. Hynek upozornil, aby byl vyjmut ze
seznamu most pod položkou 08-M-01-CER - Duncan, protože tento mostek je ve vlastnictví
společnosti Mega plus (ocenění celkem 4.000,-Kč).
USNESENÍ č. RM/703/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od Jana Hofmana, Batňovice čp. 245, IČ 62051512 na provedení běžných a
hlavních mostních nabídek, vypracování mostních listů, vypracování statických přepočtů
zatížitelnosti (podrobnosti v cenové nabídce - viz příloha originálu zápisu, vyjma mostu 08M-01-CER - Duncan, který je v majetku společnosti Mega plus) v celkové výši 83.800,-Kč
včetně DPH (dodavatel není plátcem DPH).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

15. Opravy místních komunikací - podzimní etapa
Radě města byl předložen soupis 3. etapy běžné údržby komunikací, která zahrnuje chodník u
dětského hřiště na Rýchorském sídlišti vedle panelového domu čp. 127,128, křižovatku u
JAPIO - výjezd, Nový svět u Šírů + u mostu, kontejnerové stání na Sluneční stráni + pěšina
nad schodištěm, Horská ulice a její vyústění na Lázeňskou. S těmito opravami rada souhlasí.
Dále byl radě předložen soupis naceněných oprav komunikací v Maršově II po srpnových
přívalových deštích se sdělením pojišťovny Kooperativa, že místní komunikace nejsou
předmětem pojistné smlouvy a nelze uplatnit z pojistné smlouvy škodní událost. V případě, že
by město chtělo komunikace zahrnout do soupisu pojištěného majetku musely by se stavby
komunikací ocenit na tzv. reálné ceny a cena pojistného by prý podle sdělení pojišťovny byla
tak vysoká, že žádné město by nebylo schopno takové pojistné zaplatit. V souvislosti s tímto
sdělením se rada dohodla, že pověří Mgr. Týfu, aby prověřil všechny stávající pojistné
smlouvy města a připravil podmínky pro případné výběrové řízení na pojistitele předem
určeného rozsahu majetku města.
Starosta dále informoval radu o jednáních ve věci místních komunikací v Maršově II.
Komunikaci k Fingerovým opraví na základě jednání Správa KRNAP, opravu komunikace
nad Hančilovými provede město Svoboda nad Úpou, ale polovinu nákladů uhradí Obec Horní
Maršov na základě jednání mezi starosty. Komunikaci k bývalým Valentovým nejprve
prověří mostní technik (tj. stav mostku nad náhonem a stav opěrné zdi).
Mgr. Hynek ještě se dotázal stavebního technika Ing. Hanuše, zda ceny v cenových
nabídkách jsou v souladu s dlouhodobou Smlouvou o dílo na běžné opravy místních
komunikací s vybranou firmou pana Šeby. Stavební technik odpověděl, že provedl kontrolu
cen a že jsou v souladu s touto smlouvou.
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USNESENÍ č. RM/704/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
běžné opravy místních komunikací v rozsahu dle zápisu (viz zápis v rámci tohoto
bodu).
pověřuje
b)
Mgr. Týfu, aby prověřil všechny stávající pojistné smlouvy města a připravil
podmínky pro případné výběrové řízení na pojistitele předem určeného rozsahu
majetku města.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

16. Povrch hřiště u školy
Radě města byly předloženy čtyři různé nabídky povrchů na venkovní hřiště u základní školy
(viz přílohy originálu zápisu). Po diskusi nad výběrem konkrétního povrch rada přijala
následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/705/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr povrchu na dětské hřiště u základní školy, a to povrch BERGO-TENNIS (venkovní i
vnitřní povrch, výroba Švédsko) dle cenové nabídky ve výši 273.080,-Kč bez DPH
(dodavatel: Petr Folwarczny, Vestecká 1010, 250 02 Stará Boleslav).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
17. Pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Rada města se vrátila k žádosti pana Roberta Roudného a paní Jaroslavy Piklové o pronájem
části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 410 m2 po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu. V této lhůtě neprojevil o pronájem nikdo jiný
zájem, a proto rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/706/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 410 m2 panu
Robertu Roudnému a paní Jaroslavě Piklové na dobu určitou (5 let) s výpovědní lhůtou 6
měsíců a nájemné dle ceníku pronájmu pozemků (účel zahrada) ve výši 2,-Kč/1 m2/ 1 rok.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
18. Pronájem části pozemku p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I
Rada města se vrátila k žádosti pánů Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka o nájem částí
pozemků p.p.č. 2901 a p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění záměru pronájmu. Jedná se o pronájem pozemků, na kterých bude stát budova s
technologií malé vodní elektrárny, jedná se o investici s dlouhodobou návratností. Mgr.
Hynek vysvětlil, že nájem na dobu neurčitou umožňuje pouze výpověď bez uvedení důvodu a
znamená pro investora nejistotu, kdy vlastně může město vypovědět smlouvu kdykoliv. V
případě nájemní smlouvy na dobu určitou je jediným důvodem výpovědi nezaplacení
nájemného nebo nedodržení smluvních podmínek.
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Rada se dohodla na základních podmínkách nájmu - nájem na dobu určitou 12 let s nájmem
pro podnikatelské účely dle ceníku pronájmu pozemků, který bude zohledňovat návratnost
investice, přiměřený zisk, právní jistotu a na straně druhé dává městu prostor, případné
podmínky nájmu přehodnotit po uplynutí lhůty.
USNESENÍ č. RM/707/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
základní podmínky nájmu částí pozemků p.p.č. 2901 a p.p.č. 265/1, oba v k.ú.
Maršov I po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu (žádost pánů
Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka) - nájem na dobu určitou 12 let s nájmem
pro podnikatelské účely dle ceníku pronájmu pozemků, který bude zohledňovat
návratnost investice, přiměřený zisk, právní jistotu a na straně druhé dává městu
prostor, případné podmínky nájmu přehodnotit po uplynutí lhůty.
pověřuje
b)
Mgr. Hynka zpracováním návrhu nájemní smlouvy do příštího jednání rady dle
bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

19. Dodatek č.3 ke smlouvě č. 116/2010 o nájmu pozemků určených k plnění funkcí
lesa za účelem hospodaření se Správou KRNAP
Radě města byl předložen návrh Dodatku č.3 ke smlouvě č. 116/2010 o nájmu pozemků
určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření se Správou KRNAP (viz příloha
originálu zápisu). Dodatek reaguje na zaregistrovanou kupní smlouvu na Katastru nemovitostí
z dubna letošního roku č. 22-215/2012 a dále je předmětem dodatku smluvní ukončení nájmu
k 31.10.2012 na pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda, jehož prodej schválilo zastupitelstvo
panu Moravcovi. Tajemnice doplnila, že dodatek předběžně konzultovala s Ing. Váňou ze
Správy KRNAP (zejména smluvní ukončení nájmu k 31.10.2012 na pozemek p.p.č. 391/3).
Mgr. Hynek doplnil, že je třeba v čl. III - Závěrečná ustanovení, odst. 1 opravit platnost a
účinnost dodatku, a to tak, že dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem 1.11.2012.
USNESENÍ č. RM/708/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č.3 ke smlouvě č. 116/2010 o nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa za
účelem hospodaření se Správou KRNAP (viz příloha originálu zápisu) který reaguje na
zaregistrovanou kupní smlouvu na Katastru nemovitostí z dubna letošního roku č. 22215/2012 a dále je předmětem dodatku smluvní ukončení nájmu k 31.10.2012 na pozemek
p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda, jehož prodej schválilo zastupitelstvo panu Moravcovi s tím, že v
čl. III - Závěrečná ustanovení, odst. 1 bude opravena platnost a účinnost dodatku, a to tak, že
dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem 1.11.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

20. Platový výměr ředitelky DPS
Radě města byl předložen návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou
Ing. Zuzany Škarkové v souvislosti s jejím platovým postupem z 3. platového stupně do 4.
platového stupně (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/709/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou Ing. Zuzany Škarkové v
souvislosti s jejím platovým postupem z 3. platového stupně do 4. platového stupně (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
21. Návrh výběrového řízení na zpracovatele dokumentace VO
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování dokumentace
veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou a návrh seznamu firem, které by mohly být
poptány (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/710/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě
nad Úpou a návrh firem, které budou poptány (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výzva
bude také zveřejněna na webu města v sekci veřejné zakázky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 3.10.2012 ve 21:30 hodin. Další schůze rady proběhne
24.10.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 4.10.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení ze 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 3.10.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 3.10.2012
USNESENÍ č. RM/690/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník z důvodu
zajištění náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici
manželům Gisele a Janu Kovářovým, trvale bytem Kostelní 406, Svoboda nad
Úpou, a to na dobu určitou od 24.9.2012 do 31.3.2013.
b)

přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník z důvodu
zajištění náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici
paní Jiřině Niklové, trvale bytem nám. Svobody 273, Janské Lázně, s rodinou
(celkem 4 osoby), a to na dobu určitou od 26.9.2012 nejpozději do 31.10.2012.

souhlasí
c)
aby slečna Olga Paulusová, trvale bytem Kostelní 406, Svoboda nad Úpou, bydlela
o své matky - paní Derlevové v Domě s pečovatelskou službou z důvodu zajištění
náhradního ubytování po požáru bytového domu čp. 406 v Kostelní ulici, a to po
dobu určitou od 26.9.2012 nejpozději do 31.10.2012.
USNESENÍ č. RM/691/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
schůzku s vybraným zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace na tělocvičnu
(společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o.), který požaduje po městu sdělení vstupních
požadavků pro návrh PD a které nevyplývají ze zadávací dokumentace (zejména specifikace
zařízení, sportovní využití, existence tepelných čerpadel, způsob napojení z distribuční sítě
ČEZu aj.) s tím, že k danému bodu starosta svolá samostatné jednání všech členů rady se
zástupci zpracovatele projektové dokumentace na středu 10.10.2012 od 18 hodin.
USNESENÍ č. RM/692/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost některých vlastníků jednotek Kostelní 406 Svoboda nad Úpou (z žádosti není patrná
identifikace žadatelů) o finanční podporu na likvidaci vzniklých škod po požáru domu v
Kostelní ulici, protože vlastní opravy nemovitosti jsou v režii vlastníků domu ve spolupráci s
pojišťovnou z pojištění domu a jednotlivých domácností. Město zajistilo statickou vstupní
zprávu na objekt na náklady města, zajistilo náhradní bydleni některým obyvatelům domu ve
volných bytech v DPS na dobu určitou (přitom Dům s pečovatelskou službou má jiný režim je určen pro konkrétní skupinu obyvatel - senioři, kteří potřebují pečovatelskou službu).
USNESENÍ č. RM/693/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou paní Miladě Dufkové,
Svoboda nad Úpou
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b)

přidělení bytu č. 22 panu Vladimíru Žantovi, Pec pod Sněžkou (jakmile bude
uvolněn rodinou pí Niklové, které byl přidělen na dobu určitou po požáru domu v
Kostelní ulici čp. 406 - nejpozději do 31.10.2012) s tím, že pan Žanta musí dle
pravidel uhradit do 15ti dnů od přijetí usnesení (tj. do 18.10.2012) jednorázový
příspěvek 80.000,-Kč na účet města. Pokud nebude částka připsána, rada schvaluje
přidělení bytu č. 22 podle aktuálního pořadníku po změně pravidel (dalším
žadatelem v pořadí je pí Bohuslava Okopská atd.)

USNESENÍ č. RM/694/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o schválení změny Sazebníku úkonů pečovatelské služby (viz příloha
originálu zápisu včetně samotného sazebníku). Změna spočívá pouze ve změně textového
popisu jednotlivých úkonů pečovatelské služby, nikoliv ve změně cenových sazeb, ty
zůstávají stejné.
USNESENÍ č. RM/695/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení nájmu bytu v čp. 510 panu Jiřímu Jonovi do 31.12.2012 s tím, že pan Jon bude
vyzván s lhůtou do 12.10.2012, zda souhlasí s tímto prodloužením nájmu. Pokud ne, tak
tajemnice připraví do příští rady návrh veřejné nabídky pronájmu bytu.
USNESENÍ č. RM/696/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost manželů Rolencových o vyplacení částky 80.000,-Kč za provedené úpravy v
bytě s tím, že zhodnocení bytu měl nájemce bytu řešit s vlastníkem bytu, tj. s
městem předem a žádat jeho souhlas s provedením předmětných úprav bytu, a dále
v souladu s § 667 občanského zákoníku úhradu nákladů může nájemce požadovat
jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Takový závazek města není u bytu
evidován ani souhlas s provedením úprav bytu.
bere na vědomí
b)
výpověď manželů Rolencových k 31.12.2012 z nájmu bytu v domě čp. 510 a
souhlasí s navrhovaným termínem ukončení nájmu.
pověřuje
c)
starostu města, aby svolal listopadové mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém
bude jednáno o dalším postupu ve věci prodeje bytových jednotek v domě čp. 510,
včetně případné rekonstrukce, resp. řešení, co s bytem v suterénu dále.
USNESENÍ č. RM/697/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přepracovanou cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace do stupně
pro provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou,
kterou předložil zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem ve výši 88.000,-Kč bez DPH.
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b)

návrh Smlouvy o dílo na dopracování projektové dokumentace do stupně pro
provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, kterou
předložil zpracovatel PD společnost TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad
Labem a kterou upravil městský právník Mgr. Huspek ve spolupráci se stavebním
technikem města (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/698/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený a doplněný návrh Smlouvy o dílo na demolici šatlavy (viz příloha originálu zápisu +
viz zápis), se zhotovitelem AQUAVIT, spol. s r.o., IČ 46506527, se sídlem R. Frimla 856,
541 01 Trutnov.
USNESENÍ č. RM/699/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se svoláním místního šetření za účasti všech majitelů nemovitostí v lokalitě Pod Rýchorami
(komunikace od multidomků k čp. 9). V této rada vydala stanovisko, že sice chápe, že
manželé Říhovi mají objekt v dané lokalitě, ale již při koupi takové nemovitosti měli uvažovat
o tom, že přístup k ní bude značně problematický a ani v minulosti nebylo možné jezdit k
objektu autem. Pokud ho vlastníci budou chtít dát do pořádku, město je připraveno jednat o
podmínkách využívání stávající cesty a nikoliv, že město vybuduje kvůli jednomu či dvěma
domům novou komunikaci, protože na takovou investici prostě nemá peníze a stav
komunikace je takový jaký je. Pokud budou chtít na objektech něco dělat, město jim to
samozřejmě umožní, ale budou se muset finančně podílet na tom, aby komunikace takovou
činnost vydržela.
USNESENÍ č. RM/700/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis paní Leony Petříkové ve věci navezení recyklátu na obecní komunikaci nad bývalou
zvláštní školou stavebníkem p. Tomáškem (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu,
že opakovaně nebyla sjednána náprava, město jako vlastník podá neprodleně podnět
stavebnímu úřadu, aby v dané věci konal. Dále mezi městem a investorem bude řešena
případná otázka náhrady škody spojená se zavezením recyklátu na místní komunikaci. Město
si nechá odborně posoudit daný problém z titulu případného řízení náhrady škody.
USNESENÍ č. RM/701/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost Městyse Mladé Buky o spolupráci při sběru a svozu biomasy (viz příloha originálu
zápisu) v rámci zpracování žádosti o dotaci na mobilní kompostovací zařízení, pohonnou
jednotku (traktor) a nakladač a je připraveno na případnou spolupráci v budoucnu. Tato
spolupráce by měla spočívat ve společném zpracování biodpadu, kdy město Svoboda nad
Úpou si na svém území provede sběr a svoz biomasy a dopraví ji do areálu bývalé skládky v
Mladých Bukách, kde bude zpracována. Tuto službu je možné provádět i pro svobodské
občany, přičemž způsob svozu a výše platby je v kompetenci orgánů města Svoboda nad
Úpou (případný příjem by byl příjmem města Svobody). Dále městys Mladé Buky nabízí i
možnost bezplatného odběru vyprodukované kompostu.
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USNESENÍ č. RM/702/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemků, a to části p.p.č. 808/20 (pouze část pozemku z důvodu
zajištění přístupu za opěrnou zeď vedle chodníku) a 808/22, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a
v majetku města za část pozemku p.p.č. 440/1, v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku manželů
Michelových.
USNESENÍ č. RM/703/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od Jana Hofmana, Batňovice čp. 245, IČ 62051512 na provedení běžných a
hlavních mostních nabídek, vypracování mostních listů, vypracování statických přepočtů
zatížitelnosti (podrobnosti v cenové nabídce - viz příloha originálu zápisu, vyjma mostu 08M-01-CER - Duncan, který je v majetku společnosti Mega plus) v celkové výši 83.800,-Kč
včetně DPH (dodavatel není plátcem DPH).
USNESENÍ č. RM/704/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
běžné opravy místních komunikací v rozsahu dle zápisu (viz zápis v rámci tohoto
bodu).
pověřuje
b)
Mgr. Týfu, aby prověřil všechny stávající pojistné smlouvy města a připravil
podmínky pro případné výběrové řízení na pojistitele předem určeného rozsahu
majetku města.
USNESENÍ č. RM/705/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr povrchu na dětské hřiště u základní školy, a to povrch BERGO-TENNIS (venkovní i
vnitřní povrch, výroba Švédsko) dle cenové nabídky ve výši 273.080,-Kč bez DPH
(dodavatel: Petr Folwarczny, Vestecká 1010, 250 02 Stará Boleslav).
USNESENÍ č. RM/706/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 410 m2 panu
Robertu Roudnému a paní Jaroslavě Piklové na dobu určitou (5 let) s výpovědní lhůtou 6
měsíců a nájemné dle ceníku pronájmu pozemků (účel zahrada) ve výši 2,-Kč/1 m2/ 1 rok.
USNESENÍ č. RM/707/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
základní podmínky nájmu částí pozemků p.p.č. 2901 a p.p.č. 265/1, oba v k.ú.
Maršov I po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu (žádost pánů
Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka) - nájem na dobu určitou 12 let s nájmem
pro podnikatelské účely dle ceníku pronájmu pozemků, který bude zohledňovat
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návratnost investice, přiměřený zisk, právní jistotu a na straně druhé dává městu
prostor, případné podmínky nájmu přehodnotit po uplynutí lhůty.
pověřuje
b)
Mgr. Hynka zpracováním návrhu nájemní smlouvy do příštího jednání rady dle
bodu a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/708/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č.3 ke smlouvě č. 116/2010 o nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa za
účelem hospodaření se Správou KRNAP (viz příloha originálu zápisu) který reaguje na
zaregistrovanou kupní smlouvu na Katastru nemovitostí z dubna letošního roku č. 22215/2012 a dále je předmětem dodatku smluvní ukončení nájmu k 31.10.2012 na pozemek
p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda, jehož prodej schválilo zastupitelstvo panu Moravcovi s tím, že v
čl. III - Závěrečná ustanovení, odst. 1 bude opravena platnost a účinnost dodatku, a to tak, že
dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem 1.11.2012.
USNESENÍ č. RM/709/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou Ing. Zuzany Škarkové v
souvislosti s jejím platovým postupem z 3. platového stupně do 4. platového stupně (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/710/41/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě
nad Úpou a návrh firem, které budou poptány (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výzva
bude také zveřejněna na webu města v sekci veřejné zakázky.
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