*MESUX000DJ4N*
č.j. SVO/3197/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.10.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek s nabídkami na zpracování dokumentace veřejného osvětlení

2.

Inventarizace majetku města 2012

3.

Zpráva z likvidační komise (návrh na vyřazení a likvidaci majetku)

4.

Žádost o prodej pozemků (žadatel MEGA PLUS s.r.o.)

5.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 630/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Oprava Mánkovy cesty v režii Správy KRNAP

7.

Odpověď pana Jona na nabídku prodloužení nájmu bytu v čp. 510

8.

Vyjádření manželů Rolencových k usnesení rady č. RM/696/41/2012

9.

Žádost o přidělení suterénního bytu v čp. 510

10.

Návrh Smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č. 265/1, oba v
k.ú. Maršov I

11.

Cenové nabídky na opravu stroje Reform

12.

Plán a harmonogram zimní údržby 2012/2013

13.

Kontejnerové stání ve Staré aleji

14.

Kontrola plnění usnesení rady

15.

Nákup služebního osobního auta

16.

Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Maršov II (p. Carda)

17.

Žádost o přidělení parkovacích míst
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18.

Oprava chodníku na Pietteho náměstí

19.

Návrh programu 13. veřejného zasedání ZM dne 14.11.2012

20.

Žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí na provozování autobusové dopravy

21.

Žádost o zpevnění komunikace K Muchomůrce na vlastní náklady

22.

Cenová nabídka na zpracování projekčních prací na akci: Demolice šatlavy + fasáda
zadní části radnice s vybudováním zpevněné plochy na parkování + rekonstrukce plotu u
ZŠ

1. Otevírání obálek s nabídkami na zpracování dokumentace veřejného osvětlení
Radě města byla předložena spisová dokumentace související s poptávkovým řízením na
výběr dodavatele na "Zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou" a
doručené nabídky v zalepených obálkách, které byly doručeny ve stanovené lhůtě v souladu s
Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 4.10.2012 (dále jen
"Výzva"). Jedná se o zpracování dokumentace veřejného osvětlení, skládající se z dílčích
částí, a to zpracování pasportu VO, základního konceptu VO a energetického auditu. V rámci
jednání rady byly obálky pouze otevřeny, byla provedena kontrola podpisů oprávněnými
osobami u návrhů smlouvy (zde byla jedna nabídka vyřazena), všem přítomným byly sděleny
identifikační údaje uchazečů a informace o dílčích hodnotících kritériích, protože základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Byl vyhotoven Protokol o otevírání
obálek, který je součástí výše uvedené spisové dokumentace.
Dále se rada dohodla, že samotné vyhodnocení nabídek (tj. splnění požadavků na prokázání
kvalifikace a vyhodnocení dílčích kritérií) provede hodnotící komise ve složení:
Ing. Jiří Špetla (starosta města), p. Pavel Čekaňák (člen ZM), Ing. František Balcar (člen
stavební komise města), p. Stanislav Nosek (geodet a správce softwaru GRAMIS), p. Luděk
Fišer (zástupce firmy, která smluvně zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení ve městě).
USNESENÍ č. RM/711/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Protokol o otevírání obálek v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele
"Zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou", který je
součástí spisové dokumentace výše uvedeného poptávkového řízení.
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, kteří provedou samotné vyhodnocení nabídek (tj. splnění
požadavků na prokázání kvalifikace a vyhodnocení dílčích kritérií) v poptávkovém
řízení na zpracovatele dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou, a to
Ing. Jiřího Špetlu (starosta města), p. Pavla Čekaňáka (člen ZM), Ing. Františka
Balcara (člen stavební komise města), p. Stanislava Noska (geodet a správce
softwaru GRAMIS), p. Luďka Fišera (zástupce firmy, která smluvně zajišťuje
správu a údržbu veřejného osvětlení ve městě). Protokol o vyhodnocení nabídek
bude předložen ke schválení na příštím jednání rady.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0
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zdržel se – 0

2. Inventarizace majetku města 2012
Radě města byl předložen návrh Příkazu k provedení inventarizace za rok 2012 včetně
jmenování, resp. složení ústřední inventarizační komise a jednotlivých dílčích
inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/712/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Příkazu k provedení inventarizace za rok 2012 včetně jmenování členů ústřední
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Zpráva z likvidační komise (návrh na vyřazení a likvidaci majetku)
Radě města byla předložena zpráva likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného či
poškozeného majetku (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/713/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného či poškozeného majetku (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 0
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost o prodej pozemků (žadatel MEGA PLUS s.r.o.)
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. (dále jen "společnost") o
prodej lesních pozemků (seznam pozemků - viz žádost v příloze originálu zápisu) s tím, že
společnost nabízí městu za pozemky, které se nacházejí ve III. zóně KRNAP kupní cenu ve
výši ceny vyhláškové dle příslušného znaleckého posudku a za pozemky, které se nacházejí v
ochranném pásmu KRNAP, kupní cenu ve výši 55% ceny vyhláškové dle příslušného
znaleckého posudku. Dále společnost žádá, pokud bude její žádosti o prodej lesních pozemků
vyhověno, o splatnost kupní ceny (cca 5 mil. Kč) ve dvou splátkách, a to 35% kupní ceny do
15.2.2013 a 65% kupní ceny do 15.2.2014.
Společnost žádá také o prodej pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je v
ochranném pásmu KRNAP. Tento pozemek byl však již schválen zastupitelstvem k prodeji
panu Petru Moravcovi. Tajemnice doplnila, že kupní smlouva s panem Moravcem již byla
uzavřena, kupní cena dle usnesení zastupitelstva byla panem Moravcem uhrazena převodem
na účet města a návrh na vklad do KN této kupní smlouvy bude podán dne 1.11.2012.
Členové rady pověřili starostu, aby společnosti nabídl náhradou za pozemek p.p.č. 391/3 jiný
lesní pozemek z těch, které zbývají k prodeji na základě zveřejněného záměru č.7/2012.
USNESENÍ č. RM/714/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesních pozemků společnosti MEGA PLUS s.r.o. (seznam
pozemků - viz žádost v příloze originálu zápisu) s tím, že společnost nabízí městu za
pozemky, které se nacházejí ve III. zóně KRNAP kupní cenu ve výši ceny vyhláškové dle
příslušného znaleckého posudku a za pozemky, které se nacházejí v ochranném pásmu
KRNAP, kupní cenu ve výši 55% ceny vyhláškové dle příslušného znaleckého posudku. Dále
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společnost žádá, pokud bude její žádosti o prodej lesních pozemků vyhověno, o splatnost
kupní ceny (cca 5 mil. Kč) ve dvou splátkách, a to 35% kupní ceny do 15.2.2013 a 65% kupní
ceny do 15.2.2014.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 630/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Ing. Tomáše Pexidra o prodej lesního pozemku p.p.č.
630/4 o výměře 5998 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že městu nabízí kupní cenu ve výši
úřední ceny stanovené znaleckým posudkem (112.638,-Kč včetně porostů).
USNESENÍ č. RM/715/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej lesního pozemku p.p.č. 630/4 o výměře 5998 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou panu Ing. Tomáši Pexidrovi, který městu nabízí kupní cenu ve výši úřední
ceny stanovené znaleckým posudkem (112.638,-Kč včetně porostů).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Oprava Mánkovy cesty v režii Správy KRNAP
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o nájmu pozemků se Správou KRNAP, a to p.p.č.
712/4, 721/20, 721/18, 721/17, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou a p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II
za symbolické nájemné ve výši 1,-Kč po celou dobu trvání nájmu (viz příloha originálu
zápisu) za účelem rekonstrukce a úpravy povrchu komunikace "Mánkova cesta". Správa
KRNAP na rekonstrukci této cesty usiluje o dotaci, ale musí mít s vlastníky pozemků pod
cestou upraveny příslušné právní vztahy. Rada města návrh smlouvy schválila.Tajemnice
upozornila, že se jedná o nájem pozemků, na který nebyl zveřejněn záměr pronájmu a dále
pozemky p.p.č. 721/20, 721/18 a 721/17 již jsou předmětem Smlouvy č.116/2010 o nájmu
pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření.
USNESENÍ č. RM/716/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 712/4, 721/20, 721/18, 721/17, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou a p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II za účelem rekonstrukce a úpravy povrchu
komunikace "Mánkova cesta" s tím, že pokud po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
záměru pronájmu s výše uvedeným účelem neprojeví zájem jiný subjekt, starosta je oprávněn
podepsat Smlouvu a nájmu pozemků (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Odpověď pana Jona na nabídku prodloužení nájmu bytu v čp. 510
Radě města bylo předloženo písemné stanovisko pana Jiřího Jona o tom, že souhlasí s
prodloužením nájmu bytu v čp. 510 do 31.12.2012. Tajemnice dále radě předložila nový vzor
nájemní smlouvy na byty v čp. 510, který vypracoval Mgr. Huspek a který bude využíván při
uzavírání nových nájemních smluv.
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USNESENÍ č. RM/717/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemné stanovisko pana Jiřího Jona o tom, že souhlasí s prodloužením nájmu bytu v čp. 510
do 31.12.2012
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Vyjádření manželů Rolencových k usnesení rady č. RM/696/41/2012
Radě města bylo předloženo stanovisko manželů Rolencových, kterým nesouhlasně reagují na
usnesení rady z minulého jednání. Tímto usnesením bylo zamítnuto poskytnutí finanční
částky ve výši 80.000,-Kč za úpravy bytu v čp. 510 (viz zápis z jednání 41. schůze rady). Ing.
Jiránek konstatoval, že rada by měla trvat na svém původním stanovisku, protože město se k
žádnému závazku v podobě finanční kompenzace za úpravy bytu nezavázalo, ani takové
úpravy bytu neschválilo a tudíž není důvod požadovat po městě finanční náhradu. Dále Ing.
Jiránek doplnil, že manželé Rolencovi musí předat městu byt ve stavu, v jakém jej převzali, tj.
včetně součástí a vybavení, které byly součástí bytu v době převzetí.
USNESENÍ č. RM/718/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém usnesení č. RM/696/41/2012, kterým neschválila žádost manželů Rolencových o
vyplacení částky 80.000,-Kč za provedené úpravy v bytě s tím, že manželé Rolencovi musí
předat městu byt ve stavu, v jakém jej převzali, tj. včetně součástí a vybavení, které byly
součástí bytu v době převzetí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o přidělení suterénního bytu v čp. 510
Radě města byla předložena žádost paní Pavly Kaňkovské o přidělení suterénního bytu v
domě čp. 510. Tento byt je v současné době neobyvatelný a jednání o další budoucnosti
bytového domu čp. 510 bude předmětem programu listopadového jednání zastupitelstva. Dále
rada konstatovala, že město byty již dávno nepřiděluje (vyjma bytů v Domě s pečovatelskou
službou), ale schvaluje uzavření nájemního vztahu na základě výběrového řízení. V současné
době není vypsáno žádné výběrové řízení na nájem bytu v domě čp. 510.
USNESENÍ č. RM/719/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Pavly Kaňkovské o přidělení suterénního bytu v domě čp. 510, protože tento byt
je v současné době neobyvatelný a jednání o další budoucnosti bytového domu čp. 510 bude
předmětem programu listopadového jednání zastupitelstva. Dále rada konstatovala, že město
byty již dávno nepřiděluje (vyjma bytů v Domě s pečovatelskou službou), ale schvaluje
uzavření nájemního vztahu na základě výběrového řízení. V současné době není vypsáno
žádné výběrové řízení na nájem bytu v domě čp. 510.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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10. Návrh Smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č. 265/1,
oba v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 290/1 a části
pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu), který vypracoval
Mgr. Hynek. Členové rady provedli výpočet nájemného dle ceníku pro podnikatelské účely ve
výši 32.570,-Kč (25 m2/1.000,-Kč, 75 m2/100,-Kč, 70 m2/1,-Kč) a dále v čl. 5 odst. 6.2.
písm. b) opravili datum 31.5. na 31.7.
USNESENÍ č. RM/720/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu - nájemci Ing. Petr Nowak a pan Václav Jirsák) s tím,
že výše nájemného dle ceníku pro podnikatelské účely byla stanovena ve výši 32.570,-Kč za
kalendářní rok + každoroční valorizace a dále v čl. 5 odst. 6.2. písm. b) byl opraven datum
31.5. na 31.7.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Cenové nabídky na opravu stroje Reform
Radě města byly předloženy dvě nabídky na opravu stroje Reform (cenová nabídka
společnosti TopKarMoto s.r.o. ve výši 184.458,-Kč včetně DPH + doprava dle skutečnosti,
cenová nabídka pana Pavla Páchy ve výši 83.876,-Kč včetně DPH). Na jednání rady byl
pozván vedoucí technické čety pan Vilém Kaňka, který vysvětlil jednotlivé položky potřebné
opravy stroje Reform (oprava stroje na zimní sezonu - sněhová fréza). Ing. Jiránek se dotázal,
jak starý je stroj Reform. Starosta odpověděl, že cca 5 let a údržba stroje se příliš neprováděla.
V nadcházející zimní sezóně bude jezdit se strojem pan Kaňka. Ing. Jiránek se dotázal, jak
dlouho je stroj poškozený a proč už se tato záležitost neřešila hned po zimě a zda by neměl
někdo z technické čety nést osobní odpovědnost. Pan Kaňka dále vysvětlil, že pan Zapadlo
pravděpodobně nenahlásil poškození stroje, resp. sněhové frézy. Mgr. Týfa konstatoval, že
pokud stroj Reform má strojní pojištění, má město možnost do dvou let nahlásit škodu. Mgr.
Týfa doplnil, že je rozdíl mezi havarijním pojištěním a strojním pojištěním.
USNESENÍ č. RM/721/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu stroje Reform (cenová nabídka pana Pavla Páchy ve výši 83.876,Kč včetně DPH) s tím, že Mgr. Týfa prověří možnost uplatnění pojistného plnění (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Plán a harmonogram zimní údržby 2012/2013
Radě města byl předložen Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou na
zimní období 2012 - 2013 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval místostarosta města
pan Bohuslav Krčmář. Vzhledem k tomu, že v plánu údržby chybí časový harmonogram,
stanovení priorit města při provádění zimní údržby, nejsou jednoznačně definovány lokality,
které město nebude udržovat s ohledem na šetrné využívání městské techniky, členové rady se
dohodli, že bude plán zimní údržby do příští rady dopracován.
Tajemnice upozornila, že v plánu se počítá s údržbou lokality Maršova II dodavatelským
způsobem a že by bylo vhodné oslovit zájemce o provádění zimní údržby v této lokalitě co
nejdříve, protože je konec října a bylo by vhodné mít nabídky už na příštím jednání rady.
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USNESENÍ č. RM/722/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání Plánu zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou na
zimní období 2012 - 2013 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval
místostarosta města pan Bohuslav Krčmář, vzhledem k tomu, že v plánu údržby
chybí časový harmonogram, stanovení priorit města při provádění zimní údržby,
nejsou jednoznačně definovány lokality, které město nebude udržovat s ohledem na
šetrné využívání městské techniky atd. s tím, že plán bude dopracován do příštího
jednání rady.
pověřuje
b)
tajemnici, aby do příštího jednání rady zajistila nabídky zájemců o zimní údržbu v
lokalitě Maršov II s tím, že budou poptáni p. Otakar Tlachač, p. Milan Finger, pan
Petr Iliev ml., pan Alex Pejos ml., KTstav s.r.o.)
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

13. Kontejnerové stání ve Staré aleji
Radě města bylo předloženo vyjádření obyvatelů části Staré aleje ve věci vybudování
kontejnerového stání na tříděný odpad naproti garáži manželů Pospíšilových. Protože dvě
rodiny ze šesti nesouhlasí s vybudování výše uvedeného kontejnerového stání, rada se dále
nebude zabývat vybudováním nového kontejnerového stání.
USNESENÍ č. RM/723/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
vyjádření obyvatelů části Staré aleje ve věci vybudování kontejnerového stání na tříděný
odpad naproti garáži manželů Pospíšilových. Protože dvě rodiny ze šesti nesouhlasí s
vybudování výše uvedeného kontejnerového stání, rada se dále nebude zabývat vybudováním
nového kontejnerového stání.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
14. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen v rámci pravidelné kontroly plnění usnesení rady výpis
nesplněných usnesení rady dle stavu k 16.10.2012 (viz příloha originálu zápisu). Byla
provedena kontrola nesplněných usnesení a komentáře byly zaznamenány do modulu
evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/724/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 16.10.2012 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že v rámci provedené kontroly bude proveden tajemnicí MěÚ záznam komentářů do
softwarového modulu evidence usnesení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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15. Nákup služebního osobního auta
Rada města se zabývala návrhem starosty a tajemnice na nákup nového služebního osobního
auta. Důvodem je skutečnost, že stávající Citroen Berlingo je často poruchový, a delší
služební cesty jsou již poměrně rizikové. Dalším důvodem je časté střídání pracovníků
technické čety s úředníky při používání auta, kdy je pak někdy problém zachovat čistotu vozu.
USNESENÍ č. RM/725/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje nákup služebního osobního auta do výše 300 tis. kč včetně DPH s tím, že tato
částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření a výběr na trhu vozidel
provede místostarosta města p. Krčmář do příštího jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
16. Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Maršov II (p. Carda)
Radě města byla předložena žádost pana Marka Cardy o pronájem pozemků st.p.č. 68/2, o
výměře 485 m2, st.p.č. 33 o výměře 517 m2 a a p.p.č. 73/3 o výměře 294 m2, vše v k.ú.
Maršov II. Pronájem výše uvedených pozemků byl doporučen zastupitelstvem na 12.
veřejném zasedání dne 19.9.2012. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od
11.9.2012 do 3.10.2012.
USNESENÍ č. RM/726/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemků st.p.č. 68/2, o výměře 485 m2, st.p.č. 33 o výměře 517 m2 a a p.p.č. 73/3
o výměře 294 m2, vše v k.ú. Maršov II panu Marku Cardovi, bytem Pod Světlou Horou 135,
Svoboda nad Úpou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,Kč za 1m2 ročně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
17. Žádost o přidělení parkovacích míst
Radě města byla předložena žádost pánů Richarda Kuldy, Tomáše Bureše a Lubora Mejstříka
o přidělení parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 35/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou (travnatá
plocha vedle školní jídelny).
USNESENÍ č. RM/727/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pánů Richarda Kuldy, Tomáše Bureše a Lubora Mejstříka o přidělení parkovacích míst
na části pozemku p.p.č. 35/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou (travnatá plocha vedle školní jídelny)
vzhledem k tomu, že v blízkosti se nachází parkoviště a dále vzhledem k provádění zimní
údržby.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
18. Oprava chodníku na Pietteho náměstí
Radě města byla předložena cenová nabídka od fy KALIN s.r.o. ve výši 49.158,-Kč bez DPH
na opravu chodníku mezi křižovatkou a zastávkou u bývalé školy v Maršově I - podél
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Pietteho parku tak, aby navazoval na chodník od Rýchorky a chodci nemuseli vstupovat do
vozovky.
USNESENÍ č. RM/728/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od fy KALIN s.r.o. ve výši 49.158,-Kč bez DPH na opravu chodníku mezi
křižovatkou a zastávkou u bývalé školy v Maršově I - podél Pietteho parku tak, aby navazoval
na chodník od Rýchorky a chodci nemuseli vstupovat do vozovky s tím, že na tyto práce bude
zpracována smlouva o dílo, ve které bude jednoznačně specifikován rozsah a způsob
provedení prací včetně záruk dodavatele.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
19. Návrh programu 13. veřejného zasedání ZM dne 14.11.2012
Radě města byl předložen návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 14.11.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/729/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.11.2012 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
20. Žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí na provozování autobusové dopravy
Z projednávání toho bodu se vyloučil p. Krčmář.
Radě města byly předloženy žádosti o stanoviska ve věci udělení licence pro dopravce
Trutnovská autobusová doprava s.r.o. na linku č. 690101, na linku č. 690102, na linku č.
690103, pro dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. na linku 169222.
USNESENÍ č. RM/730/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádosti o stanoviska ve věci udělení licence pro dopravce Trutnovská autobusová doprava
s.r.o. na linku č. 690101, na linku č. 690102, na linku č. 690103, pro dopravce ČSAD Střední
Čechy a.s. na linku 169222 bez námitek.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
21. Žádost o zpevnění komunikace K Muchomůrce na vlastní náklady
Radě města byla předložena žádost pana Ing. Mgr. Hejzlara o zpevnění komunikace K
Muchomůrce na vlastní náklady (komunikace kolem domu Rusových směrem k čp. 10).
USNESENÍ č. RM/731/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Ing. Mgr. Hejzlara o zpevnění komunikace K Muchomůrce na vlastní náklady
(komunikace kolem domu Rusových směrem k čp. 10) s tím, že na opravu komunikace musí
vydat stavební úřad ve Svobodě nad Úpou příslušný souhlas dle stavebního zákona.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9

22. Cenová nabídka na zpracování projekčních prací na akci: Demolice šatlavy +
fasáda zadní části radnice s vybudováním zpevněné plochy na parkování +
rekonstrukce plotu u ZŠ
Radě města byla předložena cenová nabídka Ing. arch. Žateckého na zpracování projekčních
prací na akci: demolice šatlavy + fasáda zadní části radnice s vybudováním zpevněné plochy
na parkování + rekonstrukce plotu u ZŠ ve výši 45.600,-Kč včetně DPH. Cenová nabídka
byla vyžádána s ohledem na skutečnost, že vybraný uchazeč na demolici šatlavy (firma
AQUAVIT s.r.o. Trutnov) odmítl podepsat smlouvu o dílo, která byla schválena v radě města.
S ohledem na blížící se zimu a po předběžném jednání s Ing. arch. Žateckým (zpracovatel
stávající PD na demolici šatlavy a rekonstrukce radnice) je předložen ke schválení radě návrh
na spojení všech tří plánovaných stavebních akcí do jedné velké, kdy se jednotlivé součásti
vzájemně prolínají (vybouraný materiál ze šatlavy využít na rozšíření stání u ZŠ, fasádu zadní
části radnice + zpevněné stání pro účely parkování vozidel (služební auto, auta zam. radnice)
realizovat neprodleně po demolici šatlavy – alespoň nebude přes zimu nehezký pohled na
zadní část radnice atd.)
USNESENÍ č. RM/732/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku Ing. arch. Žateckého na zpracování projekčních prací na akci: demolice
šatlavy + fasáda zadní části radnice s vybudováním zpevněné plochy na parkování +
rekonstrukce plotu u ZŠ ve výši 45.600,-Kč včetně DPH (odůvodnění - viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 24.10.2012 ve 21:30 hodin. Další schůze rady
proběhne 7.11.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 29.10.2012. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
24.10.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.10.2012
USNESENÍ č. RM/711/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Protokol o otevírání obálek v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele
"Zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou", který je
součástí spisové dokumentace výše uvedeného poptávkového řízení.
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, kteří provedou samotné vyhodnocení nabídek (tj. splnění
požadavků na prokázání kvalifikace a vyhodnocení dílčích kritérií) v poptávkovém
řízení na zpracovatele dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou, a to
Ing. Jiřího Špetlu (starosta města), p. Pavla Čekaňáka (člen ZM), Ing. Františka
Balcara (člen stavební komise města), p. Stanislava Noska (geodet a správce softwaru
GRAMIS), p. Luďka Fišera (zástupce firmy, která smluvně zajišťuje správu a údržbu
veřejného osvětlení ve městě). Protokol o vyhodnocení nabídek bude předložen ke
schválení na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/712/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Příkazu k provedení inventarizace za rok 2012 včetně jmenování členů ústřední
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
USNESENÍ č. RM/713/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného či poškozeného majetku (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/714/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesních pozemků společnosti MEGA PLUS s.r.o. (seznam
pozemků - viz žádost v příloze originálu zápisu) s tím, že společnost nabízí městu za
pozemky, které se nacházejí ve III. zóně KRNAP kupní cenu ve výši ceny vyhláškové dle
příslušného znaleckého posudku a za pozemky, které se nacházejí v ochranném pásmu
KRNAP, kupní cenu ve výši 55% ceny vyhláškové dle příslušného znaleckého posudku. Dále
společnost žádá, pokud bude její žádosti o prodej lesních pozemků vyhověno, o splatnost
kupní ceny (cca 5 mil. Kč) ve dvou splátkách, a to 35% kupní ceny do 15.2.2013 a 65% kupní
ceny do 15.2.2014.
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USNESENÍ č. RM/715/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej lesního pozemku p.p.č. 630/4 o výměře 5998 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou panu Ing. Tomáši Pexidrovi, který městu nabízí kupní cenu ve výši úřední
ceny stanovené znaleckým posudkem (112.638,-Kč včetně porostů).
USNESENÍ č. RM/716/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 712/4, 721/20, 721/18, 721/17, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou a p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II za účelem rekonstrukce a úpravy povrchu
komunikace "Mánkova cesta" s tím, že pokud po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
záměru pronájmu s výše uvedeným účelem neprojeví zájem jiný subjekt, starosta je oprávněn
podepsat Smlouvu a nájmu pozemků (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/717/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemné stanovisko pana Jiřího Jona o tom, že souhlasí s prodloužením nájmu bytu v čp. 510
do 31.12.2012
USNESENÍ č. RM/718/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém usnesení č. RM/696/41/2012, kterým neschválila žádost manželů Rolencových o
vyplacení částky 80.000,-Kč za provedené úpravy v bytě s tím, že manželé Rolencovi musí
předat městu byt ve stavu, v jakém jej převzali, tj. včetně součástí a vybavení, které byly
součástí bytu v době převzetí.
USNESENÍ č. RM/719/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Pavly Kaňkovské o přidělení suterénního bytu v domě čp. 510, protože tento byt
je v současné době neobyvatelný a jednání o další budoucnosti bytového domu čp. 510 bude
předmětem programu listopadového jednání zastupitelstva. Dále rada konstatovala, že město
byty již dávno nepřiděluje (vyjma bytů v Domě s pečovatelskou službou), ale schvaluje
uzavření nájemního vztahu na základě výběrového řízení. V současné době není vypsáno
žádné výběrové řízení na nájem bytu v domě čp. 510.
USNESENÍ č. RM/720/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu - nájemci Ing. Petr Nowak a pan Václav Jirsák) s tím,
že výše nájemného dle ceníku pro podnikatelské účely byla stanovena ve výši 32.570,-Kč za
kalendářní rok + každoroční valorizace a dále v čl. 5 odst. 6.2. písm. b) byl opraven datum
31.5. na 31.7.
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USNESENÍ č. RM/721/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu stroje Reform (cenová nabídka pana Pavla Páchy ve výši 83.876,Kč včetně DPH) s tím, že Mgr. Týfa prověří možnost uplatnění pojistného plnění (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/722/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání Plánu zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou na
zimní období 2012 - 2013 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval
místostarosta města pan Bohuslav Krčmář, vzhledem k tomu, že v plánu údržby chybí
časový harmonogram, stanovení priorit města při provádění zimní údržby, nejsou
jednoznačně definovány lokality, které město nebude udržovat s ohledem na šetrné
využívání městské techniky atd. s tím, že plán bude dopracován do příštího jednání
rady.
pověřuje
b)
tajemnici, aby do příštího jednání rady zajistila nabídky zájemců o zimní údržbu v
lokalitě Maršov II s tím, že budou poptáni p. Otakar Tlachač, p. Milan Finger, pan
Petr Iliev ml., pan Alex Pejos ml., KTstav s.r.o.)
USNESENÍ č. RM/723/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
vyjádření obyvatelů části Staré aleje ve věci vybudování kontejnerového stání na tříděný
odpad naproti garáži manželů Pospíšilových. Protože dvě rodiny ze šesti nesouhlasí s
vybudování výše uvedeného kontejnerového stání, rada se dále nebude zabývat vybudováním
nového kontenerového stání.
USNESENÍ č. RM/724/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 16.10.2012 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že v rámci provedené kontroly bude proveden tajemnicí MěÚ záznam komentářů do
softwarového modulu evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/725/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje nákup služebního osobního auta do výše 300 tis. kč včetně DPH s tím, že tato
částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření a výběr na trhu vozidel
provede místostarosta města p. Krčmář do příštího jednání rady.
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USNESENÍ č. RM/726/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemků st.p.č. 68/2, o výměře 485 m2, st.p.č. 33 o výměře 517 m2 a a p.p.č. 73/3
o výměře 294 m2, vše v k.ú. Maršov II panu Marku Cardovi, bytem Pod Světlou Horou 135,
Svoboda nad Úpou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,Kč za 1m2 ročně.
USNESENÍ č. RM/727/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pánů Richarda Kuldy, Tomáše Bureše a Lubora Mejstříka o přidělení parkovacích míst
na části pozemku p.p.č. 35/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou (travnatá plocha vedle školní jídelny)
vzhledem k tomu, že v blízkosti se nachází parkoviště a dále vzhledem k provádění zimní
údržby.
USNESENÍ č. RM/728/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od fy KALIN s.r.o. ve výši 49.158,-Kč bez DPH na opravu chodníku mezi
křižovatkou a zastávkou u bývalé školy v Maršově I - podél Pietteho parku tak, aby navazoval
na chodník od Rýchorky a chodci nemuseli vstupovat do vozovky s tím, že na tyto práce bude
zpracována smlouva o dílo, ve které bude jednoznačně specifikován rozsah a způsob
provedení prací včetně záruk dodavatele.
USNESENÍ č. RM/729/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.11.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/730/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádosti o stanoviska ve věci udělení licence pro dopravce Trutnovská autobusová doprava
s.r.o. na linku č. 690101, na linku č. 690102, na linku č. 690103, pro dopravce ČSAD Střední
Čechy a.s. na linku 169222 bez námitek.
USNESENÍ č. RM/731/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Ing. Mgr. Hejzlara o zpevnění komunikace K Muchomůrce na vlastní náklady
(komunikace kolem domu Rusových směrem k čp. 10) s tím, že na opravu komunikace musí
vydat stavební úřad ve Svobodě nad Úpou příslušný souhlas dle stavebního zákona.

14

USNESENÍ č. RM/732/42/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku Ing. arch. Žateckého na zpracování projekčních prací na akci: demolice
šatlavy + fasáda zadní části radnice s vybudováním zpevněné plochy na parkování +
rekonstrukce plotu u ZŠ ve výši 45.600,-Kč včetně DPH (odůvodnění - viz zápis).
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