*MESUX000DOEA*
č.j. SVO/3651/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 3.12.2012
Jednání Rady města zahájil v 17:30 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Václav Jiránek, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Rekonstrukce radnice

2.

Žádost o souhlas obce s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny

3.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 378/4 v k.ú. Maršov II

4.

PD na rekonstrukci topení v DPS - neplnění smlouvy

5.

Návrh Dodatku č.10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu

6.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 391/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o odkoupení bytu v čp. 302

8.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

9.

Příprava na IV. městský ples dne 15.2.2013

10.

Bytový dům čp. 510

11.

OZV - místní poplatek za odpad

12.

OZV - systémová vyhláška na svoz odpadu

1. Rekonstrukce radnice
Hostem jednání byl Ing. arch. Žatecký, který seznámil radu podrobně se skutečným stavem
prací. V návaznosti na provedené úpravy stropu v jižní a centrální části III. NP objektu
městského úřadu se i v jeho severní části – po rozkrytí stávajícího stropu – objevilo stejné
poškození záklopu a dřevěných povalů stropu včetně velké degradace podlahových trámů.
Stávající dlažba podesty, přestože je řešena nad cihelnými klenbami, je položena na vápennou
maltu a škvárový podsyp. Původní vodovodní stoupačka k bývalému bytu je přivedena
světlíkem ze sousedního objektu – čp. 473 (bývalé kino), toto řešení vzhledem k předpokladu
prodeje nebo samostatného nezávislého využití sousedního objektu nelze zachovat. Druhá
stoupačka (do budoucí místnosti kanceláře tajemnice) je po rozkrytí zarostlá.
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Projektant tedy navrhl:
- strop bude (respektive již je) opraven stejnou technologií s ocelovými nosníky, fošnami s
OSB deskami a podlahovým vytápěním v anhydritovém loži.
- stávající dlažba bude (v souladu s projektem) odstraněna, navíc bude sejmuta část škváry,
zásyp vyrovnán, překryt folií a zalit anhydritem
- v souběhu se stávající stoupačkou topení bude ze sklepa přivedena nová stoupačka vody,
zůstane zachováno nové propojení do budoucí místnosti kanceláře tajemnice a v předsíni bude
vysazena odbočka pro budoucí možnou rekonstrukci přívodu vody do sociálního zázemí
stavebního úřadu
Projektant dále doporučil:
- již v této časové etapě řešit výměnu tří čtyřkřídlých oken, které by se jinak řešily až v
souvislosti s připravovaným projektem opravy severní fasády (dvě okna v bývalé promítárně,
pro jejich výraznou destrukci, byla touto metodou již vyměněna, okno v kuchyňce bude
vyměněno v souladu s projektem, ve wc bude zazděno a zůstane jen elektrický ventilátor).
- stávající omítky – dle projektu zůstává předpoklad osekání cca 10% nesoudržných omítek s
vyspravením jádrovou omítkou, navíc pro větší množství vlasových trhlin a mnohanásobné
nátěry budou z ostatních omítek oškrabány malby, stěny nepenetrovány a navíc opatřeny
perlinkou a novým štukemV projektu dále nebylo uvažováno s datovou sítí, zabezpečovacím zařízením a telefonním
připojením. Sítě budou doplněny
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl radě předložen položkový rozpočet ocenění výše
popsaných víceprací ve výši 250.236,-Kč včetně DPH.
S ohledem na skutečný stav rekonstrukce, kdy se vlivem nutných víceprací nepodaří dokončit
rekonstrukci do 15.12.2012 dle smlouvy (nesplnění této podmínky není vinou zhotovitele, ale
skutečným stavem domu, kdy je v rámci rekonstrukce nutno řešit nepředvídané další
vícepráce) je navrhován zhotovitelem termín dokončení prací na 31.1.2013.
Ing. Jiránek navrhl, aby starosta svolal společnou schůzku se zhotovitelem na středu
5.12.2012 na 14. hodinu za účelem upřesnění některých sporných položek v položkovém
rozpočtu s tím, že po této schůzce bude rozpočet zapracován do návrhu rozpočtového
opatření, resp. rozpočtu na rok 2013.
USNESENÍ č. RM/763/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odborné stanovisko Ing. arch. Žateckého ve věci rekonstrukce radnice (viz zápis) s tím, že
rada pověřuje starostu, aby svolal společnou schůzku se zhotovitelem na středu 5.12.2012 na
14. hodinu za účelem upřesnění některých sporných položek v položkovém rozpočtu
víceprací s tím, že po této schůzce bude konečná částka zapracována do návrhu rozpočtového
opatření, resp. rozpočtu na rok 2013.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

2. Žádost o souhlas obce s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny
Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Hedvičáka o souhlas města s výstavbou
střešní fotovoltaické výrobny na domě čp. 446 na náměstí Svornosti dle předložené
projektové dokumentace.
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USNESENÍ č. RM/764/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny na domě čp. 446 na náměstí Svornosti dle
předložené projektové dokumentace na základě žádosti o souhlas obce, kterou předložil pan
Miroslav Hedvičák.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 378/4 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Boukalovýcho prodej části p.p.č. 378/4 v k.ú.
Maršov II (v příloze žádosti zakreslena požadovaná část pozemku). Rada žádost neschválila,
protože v dané lokalitě nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy a část místní komunikace vede
po pozemcích pana Hassmanna (zejména po části pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II).
Prodejem zakreslené části pozemku by si město zamezilo přístup k dalším pozemkům města v
dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/765/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Boukalových prodej části p.p.č. 378/4 v k.ú. Maršov II (v příloze žádosti
zakreslena požadovaná část pozemku), protože v dané lokalitě nejsou vyřešeny majetkoprávní
vztahy a část místní komunikace vede po pozemcích pana Hassmanna (zejména po části
pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II). Prodejem zakreslené části pozemku by si město
zamezilo přístup k dalším pozemkům města v dané lokalitě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. PD na rekonstrukci topení v DPS - neplnění smlouvy
Radě města byly předloženy informace o neplnění Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2012 na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v DPS (zhotovitel: Ing. Roman
Matoušek - E.L.-projekt, Jilemnice). Podle této smlouvy měla být projektová dokumentace
předána dne 28.8.2012. Dne 8.11.2012 byla zhotoviteli doručena Výzva k předání předmětu
díle společně s průběžným vyúčtováním smluvní pokuty za období od 28.8.2012 - 7.11.2012
ve výši 21.600,-Kč. Na tuto výzvu však zhotovitel nezareagoval. Celá záležitost byla
konzultována s právníkem města Mgr. Huspekem, který navrhl následující postup:
1) odstoupení od smlouvy
2) vyúčtování zaplacené zálohy dle Smlouvy o dílo
3) konečné vyúčtování smluvní pokuty (od 28.8.2012 do data doručení dopisu dle bodu1)
USNESENÍ č. RM/766/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uplatnění následujícího postupu dle návrhu právního zástupce města Mgr. Huspeka ve věci
neplnění Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v
DPS (zhotovitel Ing. Roman Matoušek - E.L.-projekt, Jilemnice):
1) odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2012,
2) vyúčtování zaplacené zálohy dle Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2012,
3) konečné vyúčtování smluvní pokuty (od 28.8.2012 do data doručení dopisu dle bodu 1).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Návrh Dodatku č.10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
Radě města byl předložen návrh Dodatku č.10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze
dne 20.12.2001 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za
služby společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o. o 3% (jedná se o částku 23.194,-Kč bez DPH
a toto navýšení reaguje na průměrnou míru inflace v oboru doprava za předchozí rok).
USNESENÍ č. RM/767/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č.10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (viz příloha
originálu zápisu). Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby společnosti
TRANSPORT Trutnov s.r.o. o 3% (jedná se o částku 23.194,-Kč bez DPH a toto navýšení
reaguje na průměrnou míru inflace v oboru doprava za předchozí rok).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 391/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o prodej lesního pozemku p.p.č.
391/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 13 841 m2.
USNESENÍ č. RM/768/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 391/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
13 841 m2.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Čas 18:30 hodin: Jednání rady opustil s omluvou Ing. Jiránek.
7. Žádost o odkoupení bytu v čp. 302
Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Hajdíka a slečny Kateřiny Valentové o
odkoupení bytu v čp. 302. Jedná se o byt č. 1 o výměře 68,3 m2. Slečna Hajdíková má
nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.5.2013.
Bytový dům byl převeden do majetku města na základě darovací smlouvy od Správy
Krkonošského národního parku v roce 2001, ale vlastnické právo bylo zapsáno až na základě
schvalovací doložky MF ČR, právní účinky vkladu do Katastru nemovitostí (dále jen „KN“)
vznikly dnem 31.5.2004. V darovací smlouvě se obdarovaný (tedy město Svoboda nad Úpou)
zavázalo, že po dobu 10ti let ode dne vkladu vlastnického práva do KN nepřevede darovanou
nemovitost třetí osobě. Pokud by tak město učinilo, musí zaplatit smluvní pokutu dle této
darovací smlouvy, která by činila 1.896.070,-Kč. Lhůta pro převod nemovitosti například
kupní smlouvou, uplyne až 31.5.2014.
USNESENÍ č. RM/769/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Miroslava Hajdíka a slečny Kateřiny Valentové o odkoupení bytu č.1 v domě
čp. 302 na Sluneční stráni, protože bytový dům byl převeden do majetku města na základě
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darovací smlouvy od Správy Krkonošského národního parku v roce 2001, ale vlastnické právo
bylo zapsáno až na základě schvalovací doložky MF ČR, právní účinky vkladu do Katastru
nemovitostí (dále jen „KN“) vznikly dnem 31.5.2004. V darovací smlouvě se obdarovaný
(tedy město Svoboda nad Úpou) zavázalo, že po dobu 10ti let ode dne vkladu vlastnického
práva do KN nepřevede darovanou nemovitost třetí osobě. Pokud by tak město učinilo, musí
zaplatit smluvní pokutu dle této darovací smlouvy, která by činila 1.896.070,-Kč. Lhůta pro
převod nemovitosti například kupní smlouvou, uplyne až 31.5.2014.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
8. Přidělení uvolněného bytu v DPS
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněného
bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou panu Tiboru Sklenárovi (odůvodnění viz návrh v
příloze originálu zápisu). V případě, že byt odmítne, nabídnout byt dle aktuálního pořadníku
(tj. pí Jana Bejrová a další dle pořadníku).
USNESENÍ č. RM/770/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněného bytu č. 7 v Domě s
pečovatelskou službou panu Tiboru Sklenárovi (odůvodnění viz návrh v příloze originálu
zápisu). V případě, že byt odmítne, nabídnout byt dle aktuálního pořadníku (tj. pí Jana
Bejrová a další dle pořadníku).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
9. Příprava na IV. městský ples dne 15.2.2013
Radě města byl předložen návrh na schválení složení organizačního týmu pro pořádání IV.
reprezentačního plesu Města Svobody nad Úpou dne 15.2.2013 (složení týmu: Ing. Ivana
Balcarová, Mgr. Zina Rutarová, Helena Bernardová, Blanka Glossová, Dana Petržílková,
Martina Holubová a Dagmar Slaninová) a schválení ceny vstupného na tento ples a ceny
lístku v soutěži o ceny.
USNESENÍ č. RM/771/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
složení organizačního týmu pro pořádání IV. reprezentačního plesu Města Svobody
nad Úpou dne 15.2.2013 (složení týmu: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová,
Helena Bernardová, Blanka Glossová, Dana Petržílková, Martina Holubová a
Dagmar Slaninová).
b)

cenu vstupenky ve výši 280,-Kč na IV. reprezentační ples Města Svobody nad
Úpou dne 15.2.2013 a cenu lístku v soutěži o ceny ve výši 10,-Kč.

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

10. Bytový dům čp. 510
Radě města byly předloženy následující informace o bytovém domě čp. 510 na základě
schůzky vedení města s právníky Mgr. Čermákem a Mgr. Huspekem.
1) Deregulace nájemného
a) Výpis z mapy nájemného uveřejněný na MMR je pouze orientačním východiskem, soud
přihlíží ke znaleckému posudku. Pokud není, soud stejně nařídí jeho vyhotovení, takže je lepší
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jej mít již zpracovaný. Samozřejmě soud si může nechat udělat další kontrolní znalecký
posudek.
b) Mgr. Huspek navrhuje nechat udělat znalecký posudek na jednotlivé byty od znalce v
oboru (navrhl Ing. Voborníka, který se danou problematikou zabývá a nemá problém s
obhajobou svého posudku u případného soudu).
c)) Na základě znaleckého posudku se zašle nájemníkům návrh na zvýšení nájemného,
nájemníci mají dva měsíce na vyjádření.
2) Zveřejnění záměru prodeje bytů č. 1 a 6 + aktualizace posudku
Dle Mgr. Huspeka by znalecký posudek neměl být starší jednoho roku, tudíž usnesení o
aktualizaci znaleckého posudku považuje za správné. Rada byla informována, že již s panem
Danielisem starosta jednal, aktualizace byla zadána, do vánoc by měl být aktualizovaný
znalecký posudek zpracován. Dříve nemá cenu zveřejňovat záměr prodeje, protože minimální
odhadní cena není známa. Z usnesení zastupitelstva nevyplývá, zda se má jednat o odhadní
cenu vyhláškovou nebo cenu obvyklou, resp. tržní, znalecký posudek byl objednán v obou
variantách a bude předložen na příštím jednání rady.
3) Poptávkové řízení na nájem bytu č. 8
Byt v podkroví, současný nájemce p. Jon má nájem na dobu určitou do 31.12.2012. Do
31.12.2012 však 100% nebude vybrán nový nájemce, a proto tajemnice podala návrh
nabídnout p. Jonovi prodloužení nájmu do 31.1.2013 (pokud bude samozřejmě souhlasit), aby
nezůstal byt prázdný.
Návrh nabídkového řízení na nájem bytu od 1. února 2013 byl předložen radě k doplnění (viz
příloha originálu zápisu). Rada doplnila, že se bude se jednat o nájem na dobu určitou 12
měsíců, s nabídkou minimálního měsíčního nájemného ve výši 3.000,-Kč a složení kauce ve
výši trojnásobku nabízeného smluvního měsíčního nájemného před podpisem nájemní
smlouvy. Vyhodnocení nabídek proběhne na lednovém jednání rady 16.1.2013.
USNESENÍ č. RM/772/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
panu Jiřímu Jonovi prodloužení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 510 na ulici 5. května
do 31.1.2013 (pokud bude p. Jon souhlasit), aby nezůstal byt prázdný.
b)
návrh nabídkového řízení na nájem bytu č. 8 v bytovém domě čp. 510 na ulici 5.
května od 1. února 2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se bude se jednat o
nájem na dobu určitou 12 měsíců, s nabídkou minimálního měsíčního nájemného ve
výši 3.000,-Kč a složení kauce ve výši trojnásobku nabízeného smluvního
měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy. Vyhodnocení nabídek
proběhne na lednovém jednání rady 16.1.2013.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
11. OZV - místní poplatek za odpad
Radě města byl předložen návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu) bez vyčíslené sazby poplatku
v čl. 4 této vyhlášky.
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USNESENÍ č. RM/773/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města projednávání návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu) bez vyčíslené sazby poplatku
v čl. 4 této vyhlášky.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
12. OZV - systémová vyhláška na svoz odpadu
Radě města byl předložen návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/774/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města projednávání návrhu znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 3.12.2012 ve 18:55 hodin. Další schůze rady proběhne
16.1.2013 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 4.12.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 3.12.2012.
……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 03.12.2012
USNESENÍ č. RM/763/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odborné stanovisko Ing. arch. Žateckého ve věci rekonstrukce radnice (viz zápis) s tím, že
rada pověřuje starostu, aby svolal společnou schůzku se zhotovitelem na středu 5.12.2012 na
14. hodinu za účelem upřesnění některých sporných položek v položkovém rozpočtu
víceprací s tím, že po této schůzce bude konečná částka zapracována do návrhu rozpočtového
opatření, resp. rozpočtu na rok 2013.
USNESENÍ č. RM/764/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny na domě čp. 446 na náměstí Svornosti dle
předložené projektové dokumentace na základě žádosti o souhlas obce, kterou předložil pan
Miroslav Hedvičák.
USNESENÍ č. RM/765/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Boukalových prodej části p.p.č. 378/4 v k.ú. Maršov II (v příloze žádosti
zakreslena požadovaná část pozemku), protože v dané lokalitě nejsou vyřešeny majetkoprávní
vztahy a část místní komunikace vede po pozemcích pana Hassmanna (zejména po části
pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II). Prodejem zakreslené části pozemku by si město
zamezilo přístup k dalším pozemkům města v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/766/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uplatnění následujícího postupu dle návrhu právního zástupce města Mgr. Huspeka ve věci
neplnění Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v
DPS (zhotovitel Ing. Roman Matoušek - E.L.-projekt, Jilemnice):
1) odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2012,
2) vyúčtování zaplacené zálohy dle Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2012,
3) konečné vyúčtování smluvní pokuty (od 28.8.2012 do data doručení dopisu dle bodu 1).
USNESENÍ č. RM/767/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č.10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (viz příloha
originálu zápisu). Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby společnosti
TRANSPORT Trutnov s.r.o. o 3% (jedná se o částku 23.194,-Kč bez DPH a toto navýšení
reaguje na průměrnou míru inflace v oboru doprava za předchozí rok).
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USNESENÍ č. RM/768/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 391/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
13 841 m2.
USNESENÍ č. RM/769/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Miroslava Hajdíka a slečny Kateřiny Valentové o odkoupení bytu č.1 v domě
čp. 302 na Sluneční stráni, protože bytový dům byl převeden do majetku města na základě
darovací smlouvy od Správy Krkonošského národního parku v roce 2001, ale vlastnické právo
bylo zapsáno až na základě schvalovací doložky MF ČR, právní účinky vkladu do Katastru
nemovitostí (dále jen „KN“) vznikly dnem 31.5.2004. V darovací smlouvě se obdarovaný
(tedy město Svoboda nad Úpou) zavázalo, že po dobu 10ti let ode dne vkladu vlastnického
práva do KN nepřevede darovanou nemovitost třetí osobě. Pokud by tak město učinilo, musí
zaplatit smluvní pokutu dle této darovací smlouvy, která by činila 1.896.070,-Kč. Lhůta pro
převod nemovitosti například kupní smlouvou, uplyne až 31.5.2014.
USNESENÍ č. RM/770/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněného bytu č. 7 v Domě s
pečovatelskou službou panu Tiboru Sklenárovi (odůvodnění viz návrh v příloze originálu
zápisu). V případě, že byt odmítne, nabídnout byt dle aktuálního pořadníku (tj. pí Jana
Bejrová a další dle pořadníku).
USNESENÍ č. RM/771/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
složení organizačního týmu pro pořádání IV. reprezentačního plesu Města Svobody
nad Úpou dne 15.2.2013 (složení týmu: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová,
Helena Bernardová, Blanka Glossová, Dana Petržílková, Martina Holubová a
Dagmar Slaninová).
b)
cenu vstupenky ve výši 280,-Kč na IV. reprezentační ples Města Svobody nad Úpou
dne 15.2.2013 a cenu lístku v soutěži o ceny ve výši 10,-Kč.
USNESENÍ č. RM/772/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
panu Jiřímu Jonovi prodloužení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 510 na ulici 5. května do
31.1.2013 (pokud bude p. Jon souhlasit), aby nezůstal byt prázdný.
b)

návrh nabídkového řízení na nájem bytu č. 8 v bytovém domě čp. 510 na ulici 5.
května od 1. února 2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se bude se jednat o
nájem na dobu určitou 12 měsíců, s nabídkou minimálního měsíčního nájemného ve
výši 3.000,-Kč a složení kauce ve výši trojnásobku nabízeného smluvního měsíčního
nájemného před podpisem nájemní smlouvy. Vyhodnocení nabídek proběhne na
lednovém jednání rady 16.1.2013.
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USNESENÍ č. RM/773/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města projednávání návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu) bez vyčíslené sazby poplatku
v čl. 4 této vyhlášky.
USNESENÍ č. RM/774/45/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města projednávání návrhu znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (viz příloha originálu zápisu).
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