*MESUX000DYT9*
č.j. SVO/643/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 51. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.03.2013
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 Týfa, Mgr. Petr Hynek,
Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II

2.

Žádosti o koupi lesních pozemků

3.

Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování před
ZŠ)

4.

Nájemní byty ve vlastnictví města

5.

Nabídka přímého prodeje nemovitosti čp. 425 (bývalý penzion Jitřenka, dnes hotel
Sport)

6.

Vyhodnocení nabídek v rámci investičních akcí města

7.

Schválení hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012

8.

Zpráva hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Rekonstrukce školní
jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"

9.

Návrh smlouvy s RDA na proces vedení výběrového řízení na výběr zhotovitele na
výstavbu tělocvičny

10.

Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby – Zpracování PD na
výstavbu hasičské zbrojnice

11.

Opěrná zeď ve Staré aleji

12.

Oprava hřbitovní zdi na svobodském hřbitově

1. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byly předloženy tři žádosti o pronájem louky na p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, a to
od paní Evy Tlachačové, od paní Evy Říhové a od manželů Dagmar a Otakara Tlachačových.
Jedná se o pozemek, který v minulosti chtělo město směnit s PF ČR za pozemek ve Svobodě
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nad Úpou p.p.č. 782/5 u čerpací stanice Benzina. Manželé Tlachačovi kromě žádosti o
pronájem p.p.č. 207/6 nabídli městu také případnou směnu za své pozemky vedle hlavní
silnice na Pec v k.ú. Maršov II - p.p.č. 56/1 a 58/1.
Rada se zabývala nabídkou směny od manželů Tlachačových, kterou však nevyužije, protože
na pozemcích vede vodovodní řád. Mgr. Hynek konstatoval, že je i nadále přesvědčen, že by
se měl pozemek 207/6 směnit za výše uvedený pozemek ve Svobodě nad Úpou, protože z
hlediska budoucího využití je na lukrativnějším místě s více možnostmi využití. Proto tedy
navrhl nabídnout zájemcům o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 pouze nájem na dobu určitou
do 31.10.2013 s 15-ti denní výpovědní lhůtou. Dále vzhledem k tomu, že jsou tři žadatelé o
pronájem, dohodla se rada na obálkové metodě nabídky výše nájmu s tím, že minimální
požadované nájemné bude ve výši 0,20 Kč/1 m2.
USNESENÍ č. RM/814/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
nabídku směny od manželů Tlachačových (viz zápis - p.p.č. 207/6 v majetku města
za pozemky p.p.č. 56/1 58/1 v majetku manželů Tlachačových, vše v k.ú. Maršov
II), kterou však nevyužije, protože na pozemcích vede vodovodní řád.
b)
žádosti paní Evy Tlachačové, paní Evy Říhové a manželů Dagmar a Otakara
Tlachačových o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II o výměře
16237 m2 s tím, že všem bude nabídnut pouze nájem na dobu určitou do
31.10.2013 s 15-ti denní výpovědní lhůtou a za minimální požadované nájemné ve
výši 0,20 Kč/1 m2, a to formou obálkové metody, kdy výběr budoucího nájemce
bude proveden na příštím jednání rady na základě podaných nabídek na výši nájmu
v zalepených obálkách.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

2. Žádosti o koupi lesních pozemků
Radě města byla předložena žádost od pana Rolanda Grundmanna o koupi pozemků p.p.č.
575/6, p.p.č. 594/3 a p.p.č. 582, vše druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
Dále byl radě předložen email ze Správy KRNAP se seznamem pozemků, o které má Správa
KRNAP zájem v další vlně výkupu pozemků v roce 2013, na kterou bude žádat Státní fond
životního prostředí o dotaci. Jedná se o pozemky p.p.č. 44/2, 243/3 a 288/7 v k.ú. Maršov I,
pozemky p.p.č. 182/1, 335/1, 341/3, 387/1, 395/1, 395/2, 395/3, 575/6, 582, a 594/3, vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se zabývala seznamem pozemků, porovnala jej se zveřejněným
záměrem a s mapovým podkladem.
Bylo zjištěno, že na pozemek p.p.č. 243/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou není zveřejněn záměr
prodeje, protože tento lesní pozemek si město chce nechat pro případnou budoucí směnu.
Dále byl ze záměru prodeje vyjmut pozemek p.p.č. 288/7 v k.ú. Maršov I (bude aktualizován
záměr prodeje č. 2/2013), protože přes tento pozemek v Černohorské ulici by mohl v
budoucnu vést případný chodník směrem na Duncan. Tyto informace budou oznámeny
emailem Správě KRNAP.
USNESENÍ č. RM/815/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
projednala žádost pana Rolanda Grundmanna o prodej pozemků p.p.č. 575/6, p.p.č. 594/3 a
p.p.č. 582, vše druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Svoboda nad Úpou a dále seznam
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pozemků pro plánovaný výkup v roce 2013 od Správy KRNAP (viz zápis) s tím, že celou
záležitost kolem prodeje pozemků postupuje zastupitelstvu
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci
s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ)
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
stavební práce na akci s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části
radnice, parkování před ZŠ) včetně návrhu Smlouvy o dílo. Ing. Jiránek požádal o předložení
projektové dokumentace ke kontrole, resp. projektantského rozpočtu. Po nahlédnutí do něj
zjistil nesoulad v množství vybourané hmoty a jejího přesunu na skládku, resp. k vlastnímu
využití v rámci této akce. Ing. Hanuš odpověděl, že část vybouraného materiálu by měla být
využita na projekt Krakonošova muchomůrka v rámci projektu MAS a část vybouraného
materiálu by se měla zrecyklovat a použít na zpevnění plochy za radnicí, tzv. mlat. Ing.
Jiránek reagoval, že to ale nikde v rozpočtu nevidí ani v textové části technické zprávy a že je
tedy potřeba oslovit projektanta, aby zpracoval bilanci vybouraného materiálu a jeho následné
využití s vazbou na zpracovaný rozpočet.
USNESENÍ č. RM/816/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování před ZŠ)
včetně návrhu Smlouvy o dílo, protože po kontrole projektové dokumentace a
projektantského rozpočtu byl zjištěn nesoulad a je třeba oslovit projektanta, aby zpracoval
bilanci vybouraného materiálu a jeho následné využití s vazbou na zpracovaný rozpočet.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Nájemní byty ve vlastnictví města
Radě města byl předložen podkladový materiál, v rámci kterého byly zpracovány údaje ze
znaleckých posudků, jejichž předmětem je výpočet obvyklého nájemného u bytů v domech
čp. 510, 302 a ve dvou bytech na Rýchorském sídlišti, které jsou ve vlastnictví města a
porovnány s výší stávajícího nájemného. Dále byly radě předány informace od městského
právníka Mgr. Huspeka z advokátní kanceláře Mgr. Čermáka ohledně postupu, pokud bude
chtít město uplatnit zvýšení nájemného v bytech.
Dále byly radě předloženy odpovědi nájemníků z domu čp. 510 ohledně nabídky města na
prodej bytů. Vzhledem k tomu, že dva nájemníci odpověděli kladně na nabídku města, budou
tyto odpovědi předány zastupitelstvu za účelem schválení prodeje dalších dvou bytů v čp.
510.
Dále se rada zabývala bytovým domem čp. 302 na Sluneční stráni. V současné době je dům
rozdělen formou souhlasného prohlášení na bytové jednotky. Mgr. Hynek navrhl, aby město
nechalo zpracovat na jednotlivé bytové jednotky znalecký posudek na ocenění ceny
vyhláškové i ceny tržní, resp. obvyklé tak, aby bylo možné začít jednat sestávajícími
nájemníky o budoucím prodeji bytů, který může město zahájit příští rok v květnu. Znaleckým
posudkem budou zjištěny předpokládané ceny bytů, se kterými město neprodleně seznámí
stávající nájemníky, aby se mohli s předstihem připravit na prodej bytů v roce 2014. Znalecký
posudek bude v příštím roce pouze aktualizován na cenovou úroveň roku 2014.
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USNESENÍ č. RM/817/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby uplatnila zvýšení nájemného v souladu se
znaleckými posudky ve všech nájemních bytech ve vlastnictví města.
postupuje
b)
zastupitelstvu města kladné odpovědi dvou nájemníků z domu čp. 510 ohledně
nabídky města na prodej bytů za účelem schválení prodeje těchto dvou bytů.
schvaluje
c)
zpracování znaleckého posudku na jednotlivé bytové jednotky v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni (ocenění ceny vyhláškové i ceny tržní, resp. obvyklé) tak,
aby bylo možné začít jednat sestávajícími nájemníky o budoucím prodeji bytů,
který může město zahájit příští rok v květnu. Znaleckým posudkem budou zjištěny
předpokládané ceny bytů, se kterými město neprodleně seznámí stávající
nájemníky, aby se mohli s předstihem připravit na prodej bytů v roce 2014.
Znalecký posudek bude v příštím roce pouze aktualizován na cenovou úroveň roku
2014.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

5. Nabídka přímého prodeje nemovitosti čp. 425 (bývalý penzion Jitřenka, dnes hotel
Sport)
Radě města byl předložen dopis od vlastníků nemovitosti čp. 425 (bývalá Jitřenka, dnes hotel
Sport na ulici 5. května) s variantní nabídkou na koupi tohoto objektu.
Radě se záležitostí zabývala a konstatovala, že o objekt nemá zájem, protože její snahou je se
přebytečného majetku spíše zbavovat a město nemůže zatížit rozpočet dalšími provozními
náklady do budoucna. Dále rada konstatovala, že město má samo problém najít využití pro
bývalou budovou kina a další budova (byť po kompletní rekonstrukci) je pro město neúnosná
finanční zátěž.
USNESENÍ č. RM/818/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis od vlastníků nemovitosti čp. 425 (bývalá Jitřenka, dnes hotel Sport na ulici 5. května) s
variantní nabídkou na koupi tohoto objektu s tím, že město nabídky nevyužije z důvodů
uvedených v zápise k tomuto bodu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Vyhodnocení nabídek v rámci investičních akcí města
1) Vyhodnocení nabídek na činnost TDI při stavební akci: Rekonstrukce školní jídelny
Ve lhůtě byly doručeny následující obálky, které byly otevřeny a zjištěny následující cenové
nabídky:
- č.j. SVO/719/2013 – Kubiš Petr, Smetanova 107, Kamenický Šenov - cenová nabídka ve
výši 98.800,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/721/2013 – Kraus Jaroslav, Bělá 61, Jilemnice - cenová nabídka ve výši 15.000,Kč včetně DPH
- č.j. SVO/754/2013 – Ticháček Karel, Fritzova 881, Trutnov - cenová nabídka ve výši
55.660,-Kč včetně DPH
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- č.j. SVO/760/2013 – Haase Miloš, Nádražní 130, Malé Svatoňovice - cenová nabídka ve
výši 95.590,-Kč včetně DPH
Rada se rozhodla využít nabídku s nejnižší cenovou nabídkou od pana Karla Ticháčka,
Fritzova 881, Trutnov ve výši 55.660,-Kč včetně DPH.
2) Vyhodnocení nabídek na činnost BOZP při stavební akci: Rekonstrukce školní jídelny
Ve lhůtě byly doručeny následující obálky, které byly otevřeny a zjištěny následující cenové
nabídky:
- č.j. SVO/698/2013 – Kliment Zdeněk, Jilemnického 298, Ústí nad Orlicí - cenová nabídka
ve výši 48.400,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/754/2013 - Šich Vladimír, Pampelišková 513, Trutnov - cenová nabídka ve výši
29.645,-Kč včetně DPH
Rada se rozhodla využít nabídku s nejnižší cenovou nabídkou od pana Vladimíra Šicha,
Pampelišková 513, Trutnov ve výši 29.645,-Kč včetně DPH.
3) Vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS
Ve lhůtě byly doručeny následující obálky, které byly otevřeny a zjištěny následující cenové
nabídky:
- č.j. SVO/619/2013 – TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Jaroměřská 2353, DKnL - cenová
nabídka ve výši 151.250,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/703/2013 – Ing. Josef Fabián, K biřičce 1665, Hradec králové - cenová nabídka ve
výši 94.380,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/746/2013 – Coolplan Praha, s.r.o., Semonická 2838/34, Praha 9 - cenová nabídka
ve výši 131.890,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/747/2013 – Ing. Vladimír Galád, Jablonecká 365/11, Praha 9 - cenová nabídka ve
výši 55.000,-Kč včetně DPH
Rada se rozhodla využít nabídku s nejnižší cenovou nabídkou od pana Ing. Vladimíra Galáda,
Jablonecká 365/11, Praha 9 ve výši 55.000,-Kč včetně DPH.
4) Vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci MŠ ve Svobodě
Ve lhůtě byly doručeny následující obálky, které byly otevřeny a zjištěny následující cenové
nabídky:
- č.j. SVO/618/2013–TRIO-PROJEKT,spol. s r.o.,Jaroměřská 2353,Dvůr Kr. n.L. - cenová
nabídka ve výši 153.670,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/697/2013 – Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov cenová nabídka ve výši 209.366,-Kč včetně DPH
- č.j. SVO/805/2013 – DRUPOS Trutnov, Horní Promenáda 150, Trutnov - cenová nabídka
ve výši 130.680,-Kč včetně DPH
Vyhodnocení těchto nabídek rada odložila s tím, že nejprve prověří konkrétní zamýšlené
technické řešení rekonstrukce budovy mateřské školky od jednotlivých uchazečů, porovná je
a k samotnému výběru zpracovatele PD se rada vrátí po jednání s jednotlivými uchazeči.
USNESENÍ č. RM/819/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci vyhodnocení nabídek na činnost TDI při stavební akci: Rekonstrukce školní
jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Karla Ticháčka, Fritzova 881,
Trutnov ve výši 55.660,-Kč včetně DPH.
b)

v rámci vyhodnocení nabídek na činnost BOZP při stavební akci: Rekonstrukce
školní jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Vladimíra Šicha,
Pampelišková 513, Trutnov ve výši 29.645,-Kč včetně DPH.
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c)

v rámci vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS
nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Ing. Vladimíra Galáda, Jablonecká
365/11, Praha 9 ve výši 55.000,-Kč včetně DPH.

odkládá
d)
vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci MŠ ve Svobodě s tím, že
rada nejprve prověří konkrétní zamýšlené technické řešení rekonstrukce budovy
mateřské školky od jednotlivých uchazečů, porovná je a k samotnému výběru
zpracovatele PD se rada vrátí po jednání s jednotlivými uchazeči.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

7. Schválení hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
Radě města byly předloženy výsledky hospodaření příspěvkových organizací s návrhem na
rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2012:
1) Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou
– přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2012 (viz příloha originálu zápisu)
- výkazy účetní závěrky PO za rok 2012 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha (viz příloha
originálu zápisu)
2) Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
– přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2012 (viz příloha originálu zápisu)
- výkazy účetní závěrky PO za rok 2012 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha (viz příloha
originálu zápisu)
USNESENÍ č. RM/820/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové
organizace DPS Svoboda nad Úpou ve výši 26.399,85 Kč dle návrhu (viz příloha
originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Svoboda
nad Úpou sestavenou k 31.12.2012.
b)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou ve výši 206.839,39 Kč dle návrhu (viz
příloha originálu zápisu) a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou sestavenou k 31.12.2012.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

8. Zpráva hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Rekonstrukce
školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byla předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad
Úpou“ vedenou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „Zpráva“ - viz příloha
originálu zápisu). Tuto Zprávu vyhotovila hodnotící komise jmenovaná na výše uvedenou
podlimitní veřejnou zakázku, která ji dne 27.3.2013 předala zadavateli za účelem výběru
nejvhodnější nabídky.
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USNESENÍ č. RM/821/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou“
vedenou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „Zpráva“ - viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
schvaluje
c)
návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha originálu zápisu)
v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu s bodem b) tohoto
usnesení.
rozhodla
b)
v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to uchazeče
J. Pišta a spol., společnost s r.o., se sídlem Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem,
IČ 005 78 894.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

9. Návrh smlouvy s RDA na proces vedení výběrového řízení na výběr zhotovitele na
výstavbu tělocvičny
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Regional Development
Agency, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 701 57 855 na realizaci
výběrového řízení na zhotovitele akce "Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda
nad Úpou" v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení (viz
příloha originálu zápisu - opravená verze smlouvy z 26/32013). Ing. Jiránek požadoval, aby
do smlouvy bylo zapracováno předložení platné pojistné smlouvy na činnost zhotovitele při
podpisu smlouvy.
USNESENÍ č. RM/822/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Regional Development Agency, se sídlem Panská
1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 701 57 855 na realizaci výběrového řízení na
zhotovitele akce "Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou" v režimu
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení (viz příloha originálu zápisu
- opravená verze smlouvy z 26/32013) s tím, že do smlouvy bude zapracováno ujednání o
předložení platné pojistné smlouvy na činnost zhotovitele při podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
10. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby – Zpracování
PD na výstavbu hasičské zbrojnice
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby
na "Zpracování projektové dokumentace - Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad
Úpou, pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou" včetně návrhu Smlouvy
o dílo (viz přílohy originálu zápisu). Ve výzvě byl opraven článek VII - Otevírání obálek s
nabídkami - samotné otevírání jakožto i další jednání hodnotící komise proběhne dne
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10.4.2013 od 16,30 hodin na radnici. Na zpracování této projektové dokumentace město
získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013 z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis a je součástí
mikroprojektu s názvem Podpora spolupráce města Svoboda nad Úpou a gminy Kamienna
Góra.
Dále byla jmenována hodnotící komise, které provede také otevírání obálek, ve složení Ing.
Václav Jiránek, Ing. Jiří Špetla, Ing. Jan Hanuš (náhradníci Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana
Balcarová).
Dále byl stanoven seznam nejméně třech uchazečů, kterým bude výzva zaslána, a to:
TENET, spol. s r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Broumovské stavební sdružení s.r.o. a Ing.
arch. David Kratochvíl.
USNESENÍ č. RM/823/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby na "Zpracování
projektové dokumentace - Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou,
pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou" včetně návrhu
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s opravou článku VII - Otevírání
obálek s nabídkami (viz zápis).
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, které provede také otevírání obálek, a to Ing. Václava
Jiránka, Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Jana Hanuše (náhradníci Ing. Josef Hůrka, Ing.
Ivana Balcarová).
stanovuje
c)
seznam uchazečů, kterým bude výzva zaslána, a to:
TENET, spol. s r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Broumovské stavební sdružení
s.r.o. a Ing. arch. David Kratochvíl.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Opěrná zeď ve Staré aleji
Starosta města seznámil radu s podaným odvoláním vlastníků domu čp. 463 ve Staré aleji ve
věci stavebního řízení ohledně zárubní zdi u tohoto domu. Na základě svolaného místního
šetření na místě s vlastníky domu a zástupci města a stavebního úřadu bylo domluveno, že
vlastník domu dá opěrnou zeď do pořádku tak, aby se zamezilo havarijnímu stavu a nemusela
se uzavřít část místní komunikace ve Staré aleji. Na opakovanou výzvu stavebního úřadu
vlastník domu nereagoval a podal odvolání, ve kterém tvrdí, že opěrná zeď nepatří k domu
čp. 463, protože je z větší části na pozemku města a tvrdí, že byla vybudována v rámci
rozšíření původní komunikace kdysi obcí.
Z důvodu absence jakýchkoliv historických dokumentů, které město nemá a ani vlastník
domu je nedoložil, se rada rozhodla, že město bude postupovat tak jako v případě zdi na
Sluneční stráni u domu Langerových, kdy město bylo v soudním sporu úspěšné, soudní spor
vyhrálo a soud tehdy nařídil manželům Langerovým rekonstrukci opěrné zdi na jejich
náklady. Dále se rada dohodla, že nechá opěrnou zeď geodeticky zaměřit, aby bylo zcela
jasné, na jakém pozemku opěrná zeď stojí a dále dá město písemný podnět státní správě k
uzavření části místní komunikace ve Staré aleji z důvodu havarijního stavu opěrné zdi u domu
čp. 463.
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USNESENÍ č. RM/824/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podané odvolání vlastníků domu čp. 463 ve Staré aleji ve věci stavebního řízení ohledně
zárubní zdi u tohoto domu. Na základě svolaného místního šetření na místě s vlastníky domu
a zástupci města a stavebního úřadu bylo domluveno, že vlastník domu dá opěrnou zeď do
pořádku tak, aby se zamezilo havarijnímu stavu a nemusela se uzavřít část místní komunikace
ve Staré aleji. Na opakovanou výzvu stavebního úřadu vlastník domu nereagoval a podal
odvolání, ve kterém tvrdí, že opěrná zeď nepatří kd mu čp. 463, protože je z větší části na
pozemku města a tvrdí, že byla vybudována v rámci rozšíření původní komunikace kdysi
obcí.
Z důvodu absence jakýchkoliv historických dokumentů, které město nemá a ani vlastník
domu je nedoložil, se rada rozhodla, že město bude postupovat tak jako v případě zdi na
Sluneční stráni u domu Langerových, kdy město bylo v soudním sporu úspěšné, soudní spor
vyhrálo a soud tehdy nařídil manželům Langerovým rekonstrukci opěrné zdi na jejich
náklady. Dále se rada dohodla, že nechá opěrnou zeď geodeticky zaměřit, aby bylo zcela
jasné, na jakém pozemku opěrná zeď stojí a dále dá město písemný podnět státní správě k
uzavření části místní komunikace ve Staré aleji z důvodu havarijního stavu opěrné zdi u domu
čp. 463.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Oprava hřbitovní zdi na svobodském hřbitově
Starosta města informoval radu o možnosti podat žádost o dotaci z MAS Krkonoše na opravu
hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. Součástí žádosti však musí být stavební povolení, ke
kterému je zapotřebí mít zpracovanou projektovou dokumentaci. V této souvislosti starosta
informoval radu, že oslovil Ing. Chaloupského za účelem zpracování PD, se kterým se má
setkat příští týden a pokusí se s ním dojednat, zda by bylo reálné stihnout vše do termínu pro
podání žádosti, který bude někdy v červnu. Na opravu hřbitovní zdi včetně projektové
dokumentace je v rozpočtu vyčleněna částka 0,5 mil. Kč.
USNESENÍ č. RM/825/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o možnosti podat žádost o dotaci z MAS Krkonoše na opravu hřbitovní zdi
na svobodském hřbitově. Součástí žádosti však musí být stavební povolení, ke kterému je
zapotřebí mít zpracovanou projektovou dokumentaci. V této souvislosti starosta informoval
radu, že oslovil Ing. Chaloupského za účelem zpracování PD, se kterým se má setkat příští
týden a pokusí se s ním dojednat, zda by bylo reálné stihnout vše do termínu pro podání
žádosti, který bude někdy v červnu. Protože je na opravu hřbitovní zdi včetně projektové
dokumentace v rozpočtu vyčleněna částka 0,5 mil. Kč rada pověřila starostu dál v této
záležitosti jednat a pokusit se o podání žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Schůze Rady města byla ukončena dne 27.3.2013 ve 20:30 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 10.4.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 28.3.2013. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 51. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 27.3.2013.
……………………………………….

……………………………………

Bohuslav Krčmář
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 51. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.03.2013
USNESENÍ č. RM/814/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
nabídku směny od manželů Tlachačových (viz zápis - p.p.č. 207/6 v majetku města za
pozemky p.p.č. 56/1 58/1 v majetku manželů Tlachačových, vše v k.ú. Maršov II),
kterou však nevyužije, protože na pozemcích vede vodovodní řád.
b)

žádosti paní Evy Tlachačové, paní Evy Říhové a manželů Dagmar a Otakara
Tlachačových o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II o výměře 16237 m2
s tím, že všem bude nabídnut pouze nájem na dobu určitou do 31.10.2013 s 15-ti
denní výpovědní lhůtou a za minimální požadované nájemné ve výši 0,20 Kč/1 m2, a
to formou obálkové metody, kdy výběr budoucího nájemce bude proveden na příštím
jednání rady na základě podaných nabídek na výši nájmu v zalepených obálkách.

USNESENÍ č. RM/815/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
projednala žádost pana Rolanda Grundmanna o prodej pozemků p.p.č. 575/6, p.p.č. 594/3 a
p.p.č. 582, vše druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Svoboda nad Úpou a dále seznam
pozemků pro plánovaný výkup v roce 2013 od Správy KRNAP (viz zápis) s tím, že celou
záležitost kolem prodeje pozemků postupuje zastupitelstvu
USNESENÍ č. RM/816/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování před ZŠ)
včetně návrhu Smlouvy o dílo, protože po kontrole projektové dokumentace a
projektantského rozpočtu byl zjištěn nesoulad a je třeba oslovit projektanta, aby zpracoval
bilanci vybouraného materiálu a jeho následné využití s vazbou na zpracovaný rozpočet.
USNESENÍ č. RM/817/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby uplatnila zvýšení nájemného v souladu se
znaleckými posudky ve všech nájemních bytech ve vlastnictví města.
postupuje
b)
zastupitelstvu města kladné odpovědi dvou nájemníků z domu čp. 510 ohledně
nabídky města na prodej bytů za účelem schválení prodeje těchto dvou bytů.
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schvaluje
c)
zpracování znaleckého posudku na jednotlivé bytové jednotky v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni (ocenění ceny vyhláškové i ceny tržní, resp. obvyklé) tak, aby
bylo možné začít jednat sestávajícími nájemníky o budoucím prodeji bytů, který
může město zahájit příští rok v květnu. Znaleckým posudkem budou zjištěny
předpokládané ceny bytů, se kterými město neprodleně seznámí stávající nájemníky,
aby se mohli s předstihem připravit na prodej bytů v roce 2014. Znalecký posudek
bude v příštím roce pouze aktualizován na cenovou úroveň roku 2014.
USNESENÍ č. RM/818/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis od vlastníků nemovitosti čp. 425 (bývalá Jitřenka, dnes hotel Sport na ulici 5. května) s
variantní nabídkou na koupi tohoto objektu s tím, že město nabídky nevyužije z důvodů
uvedených v zápise k tomuto bodu.
USNESENÍ č. RM/819/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci vyhodnocení nabídek na činnost TDI při stavební akci: Rekonstrukce školní
jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Karla Ticháčka, Fritzova 881,
Trutnov ve výši 55.660,-Kč včetně DPH.
b)

v rámci vyhodnocení nabídek na činnost BOZP při stavební akci: Rekonstrukce
školní jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Vladimíra Šicha,
Pampelišková 513, Trutnov ve výši 29.645,-Kč včetně DPH.

c)

v rámci vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS
nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Ing. Vladimíra Galáda, Jablonecká
365/11, Praha 9 ve výši 55.000,-Kč včetně DPH.

odkládá
d)
vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci MŠ ve Svobodě s tím, že
rada nejprve prověří konkrétní zamýšlené technické řešení rekonstrukce budovy
mateřské školky od jednotlivých uchazečů, porovná je a k samotnému výběru
zpracovatele PD se rada vrátí po jednání s jednotlivými uchazeči.
USNESENÍ č. RM/820/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové
organizace DPS Svoboda nad Úpou ve výši 26.399,85 Kč dle návrhu (viz příloha
originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Svoboda
nad Úpou sestavenou k 31.12.2012.
b)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou ve výši 206.839,39 Kč dle návrhu (viz
příloha originálu zápisu) a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou sestavenou k 31.12.2012.
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USNESENÍ č. RM/821/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou“ vedenou v
rámci zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu
zápisu) bez námitek.
schvaluje
c)
návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha originálu zápisu)
v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu s bodem b) tohoto
usnesení.
rozhodla
b)
v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to uchazeče
J. Pišta a spol., společnost s r.o., se sídlem Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem,
IČ 005 78 894.
USNESENÍ č. RM/822/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Regional Development Agency, se sídlem Panská
1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 701 57 855 na realizaci výběrového řízení na
zhotovitele akce "Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou" v režimu
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení (viz příloha originálu zápisu
- opravená verze smlouvy z 26/32013) s tím, že do smlouvy bude zapracováno ujednání o
předložení platné pojistné smlouvy na činnost zhotovitele při podpisu smlouvy.
USNESENÍ č. RM/823/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby na "Zpracování
projektové dokumentace - Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou,
pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou" včetně návrhu
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s opravou článku VII - Otevírání obálek
s nabídkami (viz zápis).
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, které provede také otevírání obálek, a to Ing. Václava
Jiránka, Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Jana Hanuše (náhradníci Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana
Balcarová).
stanovuje
c)
seznam uchazečů, kterým bude výzva zaslána, a to:
TENET, spol. s r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Broumovské stavební sdružení
s.r.o. a Ing. arch. David Kratochvíl.
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USNESENÍ č. RM/824/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podané odvolání vlastníků domu čp. 463 ve Staré aleji ve věci stavebního řízení ohledně
zárubní zdi u tohoto domu. Na základě svolaného místního šetření na místě s vlastníky domu
a zástupci města a stavebního úřadu bylo domluveno, že vlastník domu dá opěrnou zeď do
pořádku tak, aby se zamezilo havarijnímu stavu a nemusela se uzavřít část místní komunikace
ve Staré aleji. Na opakovanou výzvu stavebního úřadu vlastník domu nereagoval a podal
odvolání, ve kterém tvrdí, že opěrná zeď nepatří k domu čp. 463, protože je z větší části na
pozemku města a tvrdí, že byla vybudována v rámci rozšíření původní komunikace kdysi
obcí.
Z důvodu absence jakýchkoliv historických dokumentů, které město nemá a ani vlastník
domu je nedoložil, se rada rozhodla, že město bude postupovat tak jako v případě zdi na
Sluneční stráni u domu Langerových, kdy město bylo v soudním sporu úspěšné, soudní spor
vyhrálo a soud tehdy nařídil manželům Langerovým rekonstrukci opěrné zdi na jejich
náklady. Dále se rada dohodla, že nechá opěrnou zeď geodeticky zaměřit, aby bylo zcela
jasné, na jakém pozemku opěrná zeď stojí a dále dá město písemný podnět státní správě k
uzavření části místní komunikace ve Staré aleji z důvodu havarijního stavu opěrné zdi u domu
čp. 463.
USNESENÍ č. RM/825/51/2013
Oprava hřbitovní zdi na svobodském hřbitově
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o možnosti podat žádost o dotaci z MAS Krkonoše na opravu hřbitovní zdi
na svobodském hřbitově. Součástí žádosti však musí být stavební povolení, ke kterému je
zapotřebí mít zpracovanou projektovou dokumentaci. V této souvislosti starosta informoval
radu, že oslovil Ing. Chaloupského za účelem zpracování PD, se kterým se má setkat příští
týden a pokusí se s ním dojednat, zda by bylo reálné stihnout vše do termínu pro podání
žádosti, který bude někdy v červnu. Protože je na opravu hřbitovní zdi včetně projektové
dokumentace v rozpočtu vyčleněna částka 0,5 mil. Kč rada pověřila starostu dál v této
záležitosti jednat a pokusit se o podání žádosti.
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