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č.j. SVO/2850/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.09.2013
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 Hynek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Nabídka na změnu dodavatele plynu pro město a základní školu

2.

Žádost o zřízení věcného břemene na parovodní přípojku k čp. 555 ve Svobodě nad
Úpou

3.

Žádost o souhlas s vybudováním vchodu do bytu č. 1 ze dvora bytového domu čp. 510

4.

Žádost o uložení plynovodní přípojky k čp. 200 ve Svobodě nad Úpou

5.

Nová hasičárna - přeložka kabelového vedení NN ve Svobodě nad Úpou

6.

Školní jídelna - rekapitulace víceprací a méněprací

7.

Návrh smlouvy s SHŠ Rigel - Rudolfovy slavnosti 2013

8.

Bytový dům čp. 302 - geometrické zaměření okolí domu

9.

Zaměření lokality kolem domu čp. 236 na Sluneční stráni

10.

Výpověď nájemní smlouvy na nájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o umístění Základnové stanice Vodafone na střeše panelového domu čp. 125 na
Rýchorském sídlišti

12.

Žádost o odkup použitého stavebního materiálu ze školní jídelny

1. Nabídka na změnu dodavatele plynu pro město a základní školu
Hostem jednání byl Ing. Petr Junek - poradce pro úspory za energie ze společnosti
ENERGIEPRO.CZ, který předložil městu nabídku na změnu dodavatele plynu, a to ze
společnosti Europe Easy Energy a.s. na společnost VEMEX Energie a.s. (dále jen "VEMEX")
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od 1.1.2014. VEMEX nabízí městu (pro odběrná místa radnice, stadionu a čp. 510) a základní
škole (odběrná místa školy, školní jídelny, školních dílen a mateřské školy) výhodnou cenu za
1 MWH, která je pro všechny odběrná místa bez rozdílu velikosti odběru stejná a neplatí se
žádné fixní platby typu stálý měsíční plat nebo měsíční fix za roční rezervovanou kapacitu s
vazbou na celkovou roční spotřebu odběrného místa (nabídka je přílohou originálu zápisu).
Tyto fixní platby za uplynulou topnou sezónu od současného dodavatele činily za všechna
odběrná místa cca 62.000 Kč včetně DPH a přechodem k dodavateli VEMEX by tato částka
představovala další předpokládanou úsporu za plyn, protože sledované roční spotřeby v
MWH za odběrná místa jsou velmi podobné.
USNESENÍ č. RM/945/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu dodavatele plynu, a to ze společnosti Europe Easy Energy a.s. na společnost VEMEX
Energie a.s. od 1.1.2014 pro odběrná místa radnice, budovy čp. 222 na stadionu, čp. 510 a
základní školy (odběrná místa školy, školní jídelny, školních dílen a mateřské školy) z důvodu
další možné úspory, která je popsána v zápise.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

2. Žádost o zřízení věcného břemene na parovodní přípojku k čp. 555 ve Svobodě nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Zdeňka Svobody, bytem Fibichova 279, Trutnov o
zřízení věcného břemene na umístění parovodní přípojky k objektu bývalé sokolovny čp. 555
na pozemcích města p.p.č. 78/3, 78/4 a 78/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického
plánu č. 682-38/2013 (viz příloha originálu zápisu) v rozsahu cca 97 m2.
USNESENÍ č. RM/946/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Zdeňka Svobody o zřízení věcného břemene na umístění parovodní přípojky k
objektu bývalé sokolovny čp. 555 na pozemcích města p.p.č. 78/3, 78/4 a 78/1, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 682-38/2013 (viz příloha originálu zápisu) v
rozsahu cca 97 m2 s tím, že rada stanovila cenu ve výši 50,-Kč bez DPH / 1m2 a pověřuje
Ing. Hůrku, aby formou vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene žádost vyřídil.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

3. Žádost o souhlas s vybudováním vchodu do bytu č. 1 ze dvora bytového domu čp. 510
Radě města bylo předloženo stanovisko stavebního technika k žádosti o souhlas s
vybudováním vchodu do bytu č. 1 v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května. Stavební
technik konstatoval, že navrhované řešení je po stavební stránce proveditelné, pokud bude
provedeno tak, jak žadatel popisuje a deklaruje ve své žádosti ze dne 30.8.2013. Nad rámec
této žádosti však stavební technik vyžaduje úpravu stávajícího žlabu a svodu dešťové vody.
Mgr. Hynek navrhl, aby s žadatelem byla sepsána Smlouva o právu k provedení stavby, ve
které budou stanoveny stavebním technikem konkrétní technické podmínky s tím, že realizace
bude provedena podle pokynů města a na náklady žadatele, který nebude v budoucnu
požadovat po městu žádnou kompenzaci v případě, že se rozhodne takto upravený byt prodat.
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USNESENÍ č. RM/947/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Markéty Fraňkové o souhlas s vybudováním vchodu do bytu č. 1 v bytovém domě
čp. 510 na ulici 5. května s tím, že navrhované řešení je po stavební stránce proveditelné,
pokud bude provedeno tak, jak žadatelka popisuje a deklaruje ve své žádosti ze dne
30.8.2013. Nad rámec této žádosti však stavební technik vyžaduje úpravu stávajícího žlabu a
svodu dešťové vody. S žadatelkou bude sepsána před zahájením prací Smlouva o právu k
provedení stavby, ve které budou stanoveny stavebním technikem konkrétní technické
podmínky s tím, že realizace bude provedena podle pokynů města a na náklady žadatele, který
nebude v budoucnu požadovat po městu žádnou kompenzaci v případě, že se rozhodne takto
upravený byt prodat.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

4. Žádost o uložení plynovodní přípojky k čp. 200 ve Svobodě nad Úpou
Radě města byla předložena žádost zástupce investora pana Petra Remeše o uložení
plynovodní přípojky k čp. 200 ve Svobodě nad Úpou přes zahradu mateřské školky na st.p.č.
144 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/948/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost zástupce investora pana Petra Remeše o uložení plynovodní přípojky k čp. 200 ve
Svobodě nad Úpou přes zahradu mateřské školky na st.p.č. 144 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
zákresu v příloze originálu zápisu a doporučuje investorovi k napojení přípojky využít svůj
pozemek p.p.č. 913 a poté se napojit na pozemku p.p.č. 679/4, kde bude část přípojky na
cizím pozemku nejkratší.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

5. Nová hasičárna - přeložka kabelového vedení NN ve Svobdoě nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120041954 (viz
příloha originálu zápisu), který se týká přeložky kabelového vedení NN pro novou hasičárnu
na pozemcích p.p.č. 52/3 a 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Lázeňské ulici.
USNESENÍ č. RM/949/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120041954 (viz příloha originálu
zápisu), který se týká přeložky kabelového vedení NN pro novou hasičárnu na pozemcích
p.p.č. 52/3 a 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Lázeňské ulici.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0
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zdržel se – 0

6. Školní jídelna - rekapitulace víceprací a méněprací
Radě města byl předložen konečný seznam s rekapitulací víceprací (celkem 65.989,-Kč bez
DPH) a méněprací (celkem 66.086,-Kč bez DPH) při realizaci rekonstrukce školní jídelny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř stejné částky, není třeba počítat s navýšením rozpočtu
na tuto akci nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/950/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
konečný seznam s rekapitulací víceprací (celkem 65.989,-Kč bez DPH) a méněprací (celkem
66.086,-Kč bez DPH) při realizaci rekonstrukce školní jídelny bez připomínek, protože se
jedná o téměř stejné částky a není třeba počítat s navýšením rozpočtu na tuto akci nad rámec
uzavřené smlouvy o dílo..
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Návrh smlouvy s SHŠ Rigel - Rudolfovy slavnosti 2013
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel, IČ
708 37 945 v rámci letošních Rudolfových slavností 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/951/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel, IČ 708 37 945 v rámci
letošních Rudolfových slavností 2013 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Bytový dům čp. 302 - geometrické zaměření okolí domu
Radě města byl předložen pozemkový snímek se zaměřením stavebního příslušenství
(asfaltová plocha, opěrná zeď, septik, přípojky) kolem bytového domu čp. 302 (viz příloha
originálu zápisu) dle usnesení rady z 56. schůze dne 10.7.2013. Na základě tohoto zaměření
bylo zjištěno, že opěrná zeď se nachází na pozemku p.p.č. 526/1 pouze částečně. Město
získalo pozemek p.p.č. 526/1, na kterém se nachází asfaltová plocha na základě Smlouvy o
převodu vlastnictví č. 1030931254 ze dne 19.12.2012 mezi Pozemkovým fondem ČR a
Městem Svoboda nad Úpou a na základě této smlouvy se město také stalo po složitém procesu
s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
vlastníkem i okolních pozemků kolem domu čp. 302. Cílem tohoto složitého dvouletého
procesu bylo získat pro budoucí vlastníky bytových jednotek domu čp. 302 okolní pozemky,
které funkční součástí a patří k tomuto domu. V minulosti město od Správy KRNAP získalo
pouze dům a pozemek pod domem, okolní pozemky byly ve vlastnictví různých státních
institucí. Opěrná zeď sice nebyla předmětem tohoto převodu, ale opěrná zeď slouží k
zabezpečení pozemku p.p.č. 526/1 a tudíž musí být i v budoucnu součástí kupní smlouvy
včetně dalších stavebních příslušenství jak je uvedeno výše.
Specifikace příslušenství k bytovému domu čp. 302 je tedy takto:
- asfaltová plocha na p.p.č. 526/1
- opěrná zeď mezi pozemkem p.p.č. 526/1 a pozemky p.p.č. 527/1 a 527/6
- septik na p.p.č. 526/1
- kanalizační přípojka a parovodní přípojka
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Tajemnice upozornila, že v současné době jsou bytové jednotky vymezeny pouze vlastní
bytovou jednotkou, podílem na společných prostorách a podílem na pozemku pod domem.
Mgr. Hynek reagoval, že jsou dvě možnosti jak tuto situaci řešit, buď rozšířením stávajících
vymezených bytových jednotek formou dalšího souhlasného prohlášení o výše specifikovaná
příslušenství, nebo formou převodu do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových
jednotek, kteří si poté své podíly vloží do společenství.
Tajemnice odpověděla, že tento způsob musí ale rozhodnout město. Mgr. Hynek odpověděl,
že právně čistější je první způsob a zároveň navrhl, aby starosta svolal v říjnu společnou
schůzku současných nájemníků a vedení města za účelem vysvětlení celé záležitosti a
společného projednání.
Dále byla řešena otázka prodeje bytů v domě čp. 510, kdy všem současným nájemníkům již
uplynula půlroční lhůta, ve které měli přednostní právo reagovat na nabídku města ohledně
prodeje bytů. V současné době běží další roční lhůta, ve které město může nabídnout byty k
prodeji dalším zájemcům s tím, že pokud tento další zájemce projeví o byt v čp. 510 zájem a
nabídne městu požadovanou cenu, musí město s tímto seznámit současného nájemce, který
má možnost do tří měsíců se vyjádřit, zda má zájem o koupi bytu, ale již za cenových
podmínek, které nabídl další zájemce. V současné době je však zveřejněn záměr prodeje
pouze na volný byt č. 6 po Rolencových a realitní kanceláře mají pokyn nabízet tento byt za
cenu vyhláškovou, a za tuto cenu je byt neprodejný. Tajemnice reagovala, že někteří nájemci
by možná akceptovali nabídnutou cenu města, ale ve výši tržní (která je cca o 20% nižší než
cena vyhlášková). Mgr. Hynek reagoval, že je třeba svolat v říjnu rovněž schůzku všech
nájemníků bytového domu čp. 510 a seznámit je s těmito informacemi a jednat s nimi o
případném prodeji bytových jednotek za ceny tržní a výsledek jednání poté předložit
zastupitelstvu k projednání.
USNESENÍ č. RM/952/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby v říjnu 2013 svolal schůzky vedení města se stávajícími nájemníky
bytových domů čp. 510 a 302 za účelem jednání dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Zaměření lokality kolem domu čp. 236 na Sluneční stráni
Radě města byl předložen pozemkový snímek s geodetickým zaměřením plotu a pokračující
linie asfaltové plochy směrem ke schodišti u domu manželů Michelových čp. 236 na Sluneční
stráni dle usnesení rady z 56. schůze dne 10.7.2013 (viz příloha originálu zápisu). Zaměřením
bylo zjištěno, že plot manželů Michelových se skutečně nachází na pozemku města p.p.č.
715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Celá záležitost bude předmětem jednání 18. veřejného
zasedání Zastupitelstva města dne 25.9.2013.
USNESENÍ č. RM/953/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
pozemkový snímek s geodetickým zaměřením plotu a pokračující linie asfaltové plochy
směrem ke schodišti u domu manželů Michelových čp. 236 na Sluneční stráni dle usnesení
rady z 56. schůze dne 10.7.2013 (viz příloha originálu zápisu). Zaměřením bylo zjištěno, že
plot manželů Michelových se skutečně nachází na pozemku města p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Celá záležitost bude předmětem jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
města dne 25.9.2013.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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10. Výpověď nájemní smlouvy na nájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byly předloženy informace ohledně nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 825/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Dne 20.9.2012 uzavřelo Město Svoboda nad Úpou s Václavem
Herbsem, trvale hlášen na ohlašovně MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov nájemní
smlouvu na pronájem této parcely o výměře 1149 m2 (druh pozemku zahrada). Roční
nájemné bylo stanoveno na částku 3447,-Kč, splatno vždy k 30.6.2013. Zaplacena byla pouze
alikvotní část 862,-Kč do konce roku 2012, za rok 2013 nájemce nezaplatil. Vzhledem k
tomu, že nájemce je nekontaktní, zahradu nepoužívá, zahrada je zpustlá, tráva nesečena
pozemek je neudržovaný, navrhuje Mgr. Schön vypovědět smlouvu dle ustanovení čl. III odst.
2 písm. d) nájemní smlouvy s použitím tříměsíční výpovědní lhůty.
USNESENÍ č. RM/954/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s nájemcem panem
Václavem Herbsem z důvodu neplacení nájemného a pověřuje Mgr. Schöna vypovědět
smlouvu dle ustanovení čl. III odst. 2 písm. d) nájemní smlouvy s použitím tříměsíční
výpovědní lhůty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o umístění Základnové stanice Vodafone na střeše panelového domu čp. 125
na Rýchorském sídlišti
Radě města byla předložena žádost společnosti ARBOR, spol. s r.o., IČ 446 99 158, o souhlas
se záměrem umístění a vybudování nové základnové stanice společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. na střeše panelového domu Rýchorské sídliště čp. 125.
USNESENÍ č. RM/955/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti ARBOR, spol. s r.o., IČ 446 99 158, o souhlas se záměrem umístění a
vybudování nové základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. na střeše
panelového domu Rýchorské sídliště čp. 125.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost o odkup použitého stavebního materiálu ze školní jídelny
Radě města byla předložena žádost pana Alexandra Kuruce o odprodej 2 ks topných těles
KORADO typ klasik 33 1000/500, které byly vybourány v rámci rekonstrukce ze školní
jídelny. Pan Kuruc nabídl odkupní cenu 250,-Kč za 1 ks topného tělesa.
USNESENÍ č. RM/956/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Alexandra Kuruce o odprodej 2 ks topných těles KORADO typ klasik 33
1000/500, které byly vybourány v rámci rekonstrukce ze školní jídelny, za nabídnutou cenu
panem Kurucem ve výši 250,-Kč za 1 ks topného tělesa včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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Schůze Rady města byla ukončena dne 18.9.2013 ve 19:35 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 2.10.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 20.9.2013. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
18.9.2013.

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

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

Výpis usnesení z 60. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.09.2013
USNESENÍ č. RM/945/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu dodavatele plynu, a to ze společnosti Europe Easy Energy a.s. na společnost VEMEX
Energie a.s. od 1.1.2014 pro odběrná místa radnice, budovy čp. 222 na stadionu, čp. 510 a
základní školy (odběrná místa školy, školní jídelny, školních dílen a mateřské školy) z důvodu
další možné úspory, která je popsána v zápise.
USNESENÍ č. RM/946/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Zdeňka Svobody o zřízení věcného břemene na umístění parovodní přípojky k
objektu bývalé sokolovny čp. 555 na pozemcích města p.p.č. 78/3, 78/4 a 78/1, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 682-38/2013 (viz příloha originálu zápisu) v
rozsahu cca 97 m2 s tím, že rada stanovila cenu ve výši 50,-Kč bez DPH / 1m2 a pověřuje
Ing. Hůrku, aby formou vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene žádost vyřídil.
USNESENÍ č. RM/947/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Markéty Fraňkové o souhlas s vybudováním vchodu do bytu č. 1 v bytovém domě
čp. 510 na ulici 5. května s tím, že navrhované řešení je po stavební stránce proveditelné,
pokud bude provedeno tak, jak žadatelka popisuje a deklaruje ve své žádosti ze dne
30.8.2013. Nad rámec této žádosti však stavební technik vyžaduje úpravu stávajícícho žlabu a
svodu dešťové vody. S žadatelkou bude sepsána před zahájením prací Smlouva o právu k
provedení stavby, ve které budou stanoveny stavebním technikem konkrétní technické
podmínky s tím, že realizace bude provedena podle pokynů města a na náklady žadatele, který
nebude v budoucnu požadovat po městu žádnou kompenzaci v případě, že se rozhodne takto
upravený byt prodat.
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USNESENÍ č. RM/948/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost zástupce investora pana Petra Remeše o uložení plynovodní přípojky k čp. 200 ve
Svobodě nad Úpou přes zahradu mateřské školky na st.p.č. 144 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
zákresu v příloze originálu zápisu a doporučuje investorovi k napojení přípojky využít svůj
pozemek p.p.č. 913 a poté se napojit na pozemku p.p.č. 679/4, kde bude část přípojky na
cizím pozemku nejkratší.
USNESENÍ č. RM/949/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120041954 (viz příloha originálu
zápisu), který se týká přeložky kabelového vedení NN pro novou hasičárnu na pozemcích
p.p.č. 52/3 a 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Lázeňské ulici.
USNESENÍ č. RM/950/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
konečný seznam s rekapitulací víceprací (celkem 65.989,-Kč bez DPH) a méněprací (celkem
66.086,-Kč bez DPH) při realizaci rekonstrukce školní jídelny bez připomínek, protože se
jedná o téměř stejné částky a není třeba počítat s navýšením rozpočtu na tuto akci nad rámec
uzavřené smlouvy o dílo..
USNESENÍ č. RM/951/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel, IČ 708 37 945 v rámci
letošních Rudolfových slavností 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/952/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby v říjnu 2013 svolal schůzky vedení města se stávajícími nájemníky
bytových domů čp. 510 a 302 za účelem jednání dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/953/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
pozemkový snímek s geodetickým zaměřením plotu a pokračující linie asfaltové plochy
směrem ke schodišti u domu manželů Michelových čp. 236 na Sluneční stráni dle usnesení
rady z 56. schůze dne 10.7.2013 (viz příloha originálu zápisu). Zaměřením bylo zjištěno, že
plot manželů Michelových se skutečně nachází na pozemku města p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Celá záležitost bude předmětem jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
města dne 25.9.2013.
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USNESENÍ č. RM/954/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s nájemcem panem
Václavem Herbsem z důvodu neplacení nájemného a pověřuje Mgr. Schöna vypovědět
smlouvu dle ustanovení čl. III odst. 2 písm. d) nájemní smlouvy s použitím tříměsíční
výpovědní lhůty.
USNESENÍ č. RM/955/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti ARBOR, spol. s r.o., IČ 446 99 158, o souhlas se záměrem umístění a
vybudování nové základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. na střeše
panelového domu Rýchorské sídliště čp. 125.
USNESENÍ č. RM/956/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Alexandra Kuruce o odprodej 2 ks topných těles KORADO typ klasik 33
1000/500, které byly vybourány v rámci rekonstrukce ze školní jídelny, za nabídnutou cenu
panem Kurucem ve výši 250,-Kč za 1 ks topného tělesa včetně DPH.
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