*MESUX000DT2Z*
č.j. SVO/61/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.1.2013
Jednání Rady města zahájil v 17:30 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu

2.

Finanční příspěvky 2013

3.

Bytový dům čp. 510

4.

Žádost manželů Rolencových o prodloužení nájmu bytu v čp. 510

5.

Otevírání obálek s nabídkami na nájem bytu č. 8 v čp. 510

6.

Žádost o povolení úprav bytu na vlastní náklady

7.

Žádost ředitelky DPS o schválení použití investičního fondu na nákup vozidla

8.

Předložení návrhu GP (žádost Eva Tlachačová)

9.

Cenová nabídka na výměnu stožáru VO - Sluneční stráň (spodní cesta)

10.

Přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., v platném
znění - zápis do katastru nemovitostí

11.

Cenová nabídka na zpracování PD na zateplení mateřské školky

12.

Příprava další fáze prodeje lesních pozemků

13.

Výběr dodavatele na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti

14.

Pořízení nového vybavení kanceláře v 2. patře MěÚ

1. Návrh Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli zpracovatelé mostní dokumentace pánové Jan
Hofman a Lukáš Hofman. Pomocí PC prezentace představili členům rady aktuální technický
stav mostů v majetku města, který bude zpracován do mostní dokumentace.
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Radě města byla předlože návrh Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního
servisu včetně přílohy, ve které je stanoven rozsah prací a ocenění. Vzhledem k tomu, že tato
příloha nebyla aktualizována rada celou záležitost odložila do příštího jednání rady.
USNESENÍ č. RM/777/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu včetně
přílohy, ve které je stanoven rozsah prací a ocenění, vzhledem k tomu, že tato příloha nebyla
aktualizována a pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil aktualizaci této
přílohy.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
2. Finanční příspěvky 2013
Radě města byl předložen návrh dokumentu „Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a
sociální aktivity v roce 2013“ včetně vzoru žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/778/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dokumentu „Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v roce 2013“
včetně vzoru žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 (viz přílohy originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Bytový dům čp. 510
Radě města byl předložen výtah z aktualizovaných znaleckých posudků na bytové jednotky v
domě čp. 510 na ulici 5. května (viz příloha originálu zápisu). Všechny bytové jednotky byly
oceněny cenou úřední, neboli vyhláškovou a dále bylo provedeno pro orientaci i ocenění
cenou obvyklou, neboli tržní. U všech bytů došlo k poklesu ceny úřední (vyhláškové) o cca 2
- 3 %. Cena obvyklá (tržní), tzn. cena, za kterou je reálné v této době byty prodat, ční v
průměru 78% ceny vyhláškové podle aktualizovaného znaleckého posudku. Na základě těchto
informací byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/779/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek č. 1 a č. 6 dle usnesení zastupitelstva a
pověřuje starostu, aby prodej bytových jednotek kromě běžného zveřejnění svěřil také
realitním kancelářím.
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pověřuje
b)
starostu města, aby formou zdvořilostního dopisu znovu oslovil nájemníky domu čp.
510 a nabídl jim znovu k prodeji bytové jednotky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost manželů Rolencových o prodloužení nájmu bytu v čp. 510
Radě města byla předložena žádost manželů Rolencových o prodloužení nájmu bytu v čp. 510
do konce ledna 2013. Žádost manželé Rolencovi zaslali emailem starostovi již 21.12.2012,
další jednání rady, která žádost může projednat, však bylo naplánováno až na 16.1.2013.
USNESENÍ č. RM/780/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost manželů Rolencových o prodloužení nájmu bytu v čp. 510 do konce ledna 2013.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Otevírání obálek s nabídkami na nájem bytu č. 8 v čp. 510
Na základě zveřejněné nabídky města na pronájem bytu č. 8 v domě čp. 510 byla radě
předložena jediná nabídka, a to od pana Jiřího Jona, který nabídl městu čisté nájemné ve výši
3.000,-Kč. Nabídka pana Jona byla učiněna v souladu se zveřejněnou nabídkou a protože jiná
nabídka nebyla podána, rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/781/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Jiřího Jona na pronájem bytu č. 8 v domě čp. 510, který nabídl městu čisté
nájemné ve výši 3.000,-Kč s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena od 1. února 2013 na
dobu 12 měsíců a před podpisem nájemní smlouvy bude složena kauce ve výši trojnásobku
smluvního měsíčního nájemného.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o povolení úprav bytu na vlastní náklady
Radě města byla předložena žádost slečny Kateřiny Valentové a pana Miroslava Hajdíka o
povolení úprav bytu na vlastní náklady v bytě v čp. 302 na Sluneční stráni. Slečna Hajdíková
má smlouvu na nájem bytu na dobu určitou do 31.5.2013. Rada konstatovala, že není
jednoznačné, zda nájem bude slečně Hajdíkové prodloužen a neexistuje ani žádný závazek
města, že byt bude prodán v budoucnu právě slečně Hajdíkové. Dále rada konstatovala, že
případné investiční výdaje na celý objekt je třeba řešit komplexně v rámci celého domu. Dále
bylo zmíněno, že dne 31.5.2014 uplyne lhůta pro možný převod nemovitosti, tudíž je třeba
začít připravovat proces prodeje bytů a začít rozdělením domu na bytové jednotky formou
souhlasného prohlášení vlastníka.
USNESENÍ č. RM/782/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost slečny Kateřiny Valentové a pana Miroslava Hajdíka o povolení úprav bytu
na vlastní náklady v bytě v čp. 302 na Sluneční stráni. Slečna Hajdíková má
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smlouvu na nájem bytu na dobu určitou do 31.5.2013. Rada konstatovala, že není
jednoznačné, zda nájem bude slečně Hajdíkové prodloužen a neexistuje ani žádný
závazek města, že byt bude prodán v budoucnu právě slečně Hajdíkové. Dále rada
konstatovala, že případné investiční výdaje na celý objekt je třeba řešit komplexně
v rámci celého domu.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku, aby zahájil proces rozdělení bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni
na bytové jednotky formou souhlasného prohlášení vlastníka.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

7. Žádost ředitelky DPS o schválení použití investičního fondu na nákup vozidla
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky 319.900,-Kč z
rezervního fondu do investičního fondu a následného uvolnění investičního fondu na nákup
vozu pro pečovatelskou službu, protože stávající vozidlo Peugeot Partner (rok výroby 1997)
je vzhledem ke svému stáří velmi poruchové a jízda v něm je již nebezpečná.
Zároveň ředitelka DPS předložila radě tři nabídky (viz příloha originálu zápisu) na nákup
vozu. Na poptávkovém řízení se podílel místostarosta města pan Krčmář, který radě předložil
doplňující informace z průběhu poptávkového řízení a doporučil radě nákup vozu Peugeot
Partner Teepee Active 1.6 HDi od společnosti VM-Incom spol. s r.o., Vrchlabí za cenu
319.900,-Kč, protože cena je oproti dalším nabídkám nejnižší a společnost v rámci této ceny
nabídla i zimní pneumatiky zdarma. Nabízené vozidlo je sice předváděcí, ale byla
prodloužena záruka do dubna 2015.
USNESENÍ č. RM/783/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky 319.900,-Kč z rezervního fondu do
investičního fondu a následného uvolnění investičního fondu na nákup vozu pro
pečovatelskou službu, a to vozu Peugeot Partner Teepee Active 1.6 HDi od společnosti VMIncom spol. s r.o., Vrchlabí za cenu 319.900,-Kč (dle výsledku poptávkového řízení - viz
zápis), protože cena je oproti dalším nabídkám nejnižší a společnost v rámci této ceny nabídla
i zimní pneumatiky zdarma a prodlouženou záruku do dubna 2015.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Předložení návrhu GP (žádost Eva Tlachačová)
Radě města byl předložen návrh geometrického zaměření oddělení částí pozemků p.p.č. 380 a
89/24 v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) dle usnesení rady č. RM/739/43/2012 ze
dne 7.11.2012. Starosta vysvětlil ostatním členům rady geometrický snímek, protože s paní
Evou Tlachačovou osobně jednal. Upozornil, že je třeba ještě vyřešit část pozemku
(cca 1 - 2 m2), která zasahuje do pozemku pí Tlachačové.
USNESENÍ č. RM/784/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej dle návrhu geometrického zaměření oddělení částí pozemků p.p.č.
380 a 89/24 v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je třeba ještě vyřešit část
pozemku (cca 1 - 2 m2) na cestě, vedoucí po p.p.č. 380, která zasahuje do pozemku pí
Tlachačové, a to formou věcného břemene pro město vstupu a vjezdu na tuto část pozemku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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9. Cenová nabídka na výměnu stožáru VO - Sluneční stráň (spodní cesta)
Radě města byla předložena cenová nabídka od firmy Štěpánský Fišer, Trutnov ve výši
18.223,-Kč na výměnu stožáru VO na Sluneční stráni za vlakovým nádražím na základě
upozornění pana Rakuse na prosincovém zastupitelstvu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/785/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od firmy Štěpánský Fišer, Trutnov ve výši 18.223,-Kč na výměnu stožáru
VO na Sluneční stráni za vlakovým nádražím na základě upozornění pana Rakuse na
prosincovém zastupitelstvu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., v
platném znění - zápis do katastru nemovitostí
Radě města byl předložen informační dopis z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
ohledně přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., v
platném znění - zápis do katastru nemovitostí. Podle tohoto zákona je obec povinna
nejpozději do 31.3.2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení
vlastnického práva u soudu v případě. Jedná se o historický majetek obce.
USNESENÍ č. RM/786/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informační dopis z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně přechodu věcí z
majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění - zápis do
katastru nemovitostí (viz zápis) s tím, že pověřuje Ing. Hůrku, aby prověřil na katastrálním
úřadě v Trutnově jakým způsobem postupovat a jak uplatnit nárok (podle tohoto zákona je
obec povinna nejpozději do 31.3.2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat
žalobu na určení vlastnického práva u soudu v případě - jedná se o historický majetek obce).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Cenová nabídka na zpracování PD na zateplení mateřské školky
Radě města byla předložena cenová nabídka od Ing. arch. Žateckého - DRUPOS na
projektovou dokumentaci zateplení MŠ ve Svobodě ve výši 60.500,-Kč včetně DPH.
Mgr. Hynek reagoval, že samotný název PD je špatný, protože se jedná o rekonstrukci,
opravu a zateplení objektu MŠ ve Svobodě, protože součástí PD není pouze samotné
zateplení, ale další stavební práce související se zateplením budovy, jako například úprava
stávající střechy a další rekonstrukční prvky. Dále se musí jednat o PD ve stupni prováděcí
projektové dokumentace v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Mgr. Hynek
navrhl, aby byly poptány ještě další projekční firmy, a to Broumovské stavební sdružení s.r.o.
a TRIO-PROJEKT, spol. s r.o.
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USNESENÍ č. RM/787/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu a zateplení objektu
MŠ ve Svobodě (zateplení a další stavební práce související se zateplením budovy, jako
například úprava stávající střechy a další rekonstrukční prvky s tím, že budou poptány tři
projekční firmy, a to Broumovské stavební sdružení s.r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o. a
DRUPOS - Ing. arch. Žatecký.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Příprava další fáze prodeje lesních pozemků
Radě města byl předložen soupis zbývajících lesních pozemků k prodeji s tím, že byl
objednán aktualizovaný znalecký posudek na ocenění roku 2013 (viz příloha originálu
zápisu). Mgr. Hynek vysvětlil všem přítomným další postup ve věci další fáze prodeje lesních
pozemků s tím, že by v letošním roce měl být celý proces prodeje již dokončen.
USNESENÍ č. RM/788/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje zbývajících lesních pozemků (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Výběr dodavatele na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti
Radě města předložil starosta tři cenové nabídky na rekonstrukci dětského hřiště na
Rýchorském sídlišti, resp. na nákup nových herních prvků na toto hřiště.
Předloženy byly následující nabídky včetně DPH:
BRENUS s.r.o., Polešovice, IČ 26882710 - cenová nabídka ve výši 228.618,-Kč
Pitura, sr.o., Liberec, IČ 29262283 - cenová nabídka ve výši 222.277,-Kč
TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, IČ 25472887 - cenová nabídka ve výši 212.549,-Kč
Starosta informoval radu, že společnost nabízející nejlevnější nabídku zároveň podá žádost o
dotaci na tuto akci. Dále informoval, že pokud nebude dotace městu přiznána, nebude se
společností TEWIKO systems, s.r.o. uzavřena smlouva na dodávku herních prvků a
společnost si také nebude účtovat žádnou odměnu za činnost při zpracování žádosti o dotaci.
USNESENÍ č. RM/789/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, IČ 25472887, ve výši
212.549,-Kč na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti (resp. dodávku nových
herních prvků) s tím, že společnost nabízející tuto nejlevnější nabídku zároveň podá žádost o
dotaci na tuto akci a pokud nebude dotace městu přiznána, nebude se společností TEWIKO
systems, s.r.o. uzavřena smlouva na dodávku herních prvků a společnost si také nebude
účtovat žádnou odměnu za činnost při zpracování žádosti o dotaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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14. Pořízení nového vybavení kanceláře v 2. patře MěÚ
Radě města byly předloženy informace o rekonstrukci radnice, která se chýlí k závěru. V
souvislosti s přestěhováním kanceláří starosty a tajemnice do 2. patra včetně zařízení, tj.
nábytku, navrhla tajemnice, zda by bylo možné stávající nábytek v kanceláři zachovat s tím,
že do této kanceláře se přestěhuje sociální pracovnice a ve stávající maličké kanceláři sociální
pracovnice bude umístěno pracoviště vedoucího technické čety (kancelářská práce, připojení
počítače k internetu, vyhodnocování GPS systému apod.). Z tohoto důvodu je však třeba
vybavit kancelář tajemnice novým nábytkem dle návrhu projektanta (jedná se pouze o
pracovní stůl a sestavu kancelářských skříní). V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky
na dovybavení 2. patra po rekonstrukci.
USNESENÍ č. RM/790/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice na přesun kanceláří v rámci radnice a s tím související potřeby na dokoupení
vybavení kanceláře v 2. patře po rekonstrukci (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.1.2013 ve 21:05 hodin. Další schůze rady proběhne
30.1.2013 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 18.1.2013. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 16.1.2013.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města

7

Výpis usnesení z 46. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 16.01.2013
USNESENÍ č. RM/777/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu včetně
přílohy, ve které je stanoven rozsah prací a ocenění, vzhledem k tomu, že tato příloha nebyla
aktualizována a pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil aktualizaci této
přílohy.
USNESENÍ č. RM/778/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dokumentu „Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v roce 2013“
včetně vzoru žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 (viz přílohy originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/779/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek č. 1 a č. 6 dle usnesení zastupitelstva a
pověřuje starostu, aby prodej bytových jednotek kromě běžného zveřejnění svěřil také
realitním kancelářím.
pověřuje
b)
starostu města, aby formou zdvořilostního dopisu znovu oslovil nájemníky domu čp.
510 a nabídl jim znovu k prodeji bytové jednotky.
USNESENÍ č. RM/780/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost manželů Rolencových o prodloužení nájmu bytu v čp. 510 do konce ledna 2013.
USNESENÍ č. RM/781/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Jiřího Jona na pronájem bytu č. 8 v domě čp. 510, který nabídl městu čisté
nájemné ve výši 3.000,-Kč s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena od 1. února 2013 na
dobu 12 měsíců a před podpisem nájemní smlouvy bude složena kauce ve výši trojnásobku
smluvního měsíčního nájemného.
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USNESENÍ č. RM/782/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost slečny Kateřiny Valentové a pana Miroslava Hajdíka o povolení úprav bytu na
vlastní náklady v bytě v čp. 302 na Sluneční stráni. Slečna Hajdíková má smlouvu na
nájem bytu na dobu určitou do 31.5.2013. Rada konstatovala, že není jednoznačné,
zda nájem bude slečně Hajdíkové prodloužen a neexistuje ani žádný závazek města,
že byt bude prodán v budoucnu právě slečně Hajdíkové. Dále rada konstatovala, že
případné investiční výdaje na celý objekt je třeba řešit komplexně v rámci celého
domu.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku, aby zahájil proces rozdělení bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni na
bytové jednotky formou souhlasného prohlášení vlastníka.
USNESENÍ č. RM/783/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky 319.900,-Kč z rezervního fondu do
investičního fondu a následného uvolnění investičního fondu na nákup vozu pro
pečovatelskou službu, a to vozu Peugeot Partner Teepee Active 1.6 HDi od společnosti VMIncom spol. s r.o., Vrchlabí za cenu 319.900,-Kč (dle výsledku poptávkového řízení - viz
zápis), protože cena je oproti dalším nabídkám nejnižší a společnost v rámci této ceny nabídla
i zimní pneumatiky zdarma a prodlouženou záruku do dubna 2015.
USNESENÍ č. RM/784/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej dle návrhu geometrického zaměření oddělení částí pozemků p.p.č.
380 a 89/24 v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je třeba ještě vyřešit část
pozemku (cca 1 - 2 m2) na cestě, vedoucí po p.p.č. 380, která zasahuje do pozemku
pí Tlachačové, a to formou věcného břemene pro město vstupu a vjezdu na tuto část pozemku.
USNESENÍ č. RM/785/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od firmy Štěpánský Fišer, Trutnov ve výši 18.223,-Kč na výměnu stožáru
VO na Sluneční stráni za vlakovým nádražím na základě upozornění pana Rakuse na
prosincovém zastupitelstvu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/786/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informační dopis z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně přechodu věcí z
majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění - zápis do
katastru nemovitostí (viz zápis) s tím, že pověřuje Ing. Hůrku, aby prověřil na katastrálním
úřadě v Trutnově jakým způsobem postupovat a jak uplatnit nárok (podle tohoto zákona je
obec povinna nejpozději do 31.3.2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat
žalobu na určení vlastnického práva u soudu v případě - jedná se o historický majetek obce).
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USNESENÍ č. RM/787/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu a zateplení objektu
MŠ ve Svobodě (zateplení a další stavební práce související se zateplením budovy, jako
například úprava stávající střechy a další rekonstrukční prvky s tím, že budou poptány tři
projekční firmy, a to Broumovské stavební sdružení s.r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o. a
DRUPOS - Ing. arch. Žatecký.
USNESENÍ č. RM/788/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje zbývajících lesních pozemků (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/789/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, IČ 25472887, ve výši
212.549,-Kč na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti (resp. dodávku nových
herních prvků) s tím, že společnost nabízející tuto nejlevnější nabídku zároveň podá žádost o
dotaci na tuto akci a pokud nebude dotace městu přiznána, nebude se společností TEWIKO
systems, s.r.o. uzavřena smlouva na dodávku herních prvků a společnost si také nebude
účtovat žádnou odměnu za činnost při zpracování žádosti o dotaci.
USNESENÍ č. RM/790/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice na přesun kanceláří v rámci radnice a s tím související potřeby na dokoupení
vybavení kanceláře v 2. patře po rekonstrukci (viz zápis).
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