*MESUX000HKYU*
Sp. značka: SVO/132/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 3.2.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek,
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Návrh Výzvy na výběr projektanta na zpracování PD na komplexní rekonstrukci
Luční ulice

2.

Návrh Výzvy na výběr zhotovitele na akci "Oprava hřbitovní zdi včetně márnice - III.
etapa"

3.

Návrh Výzvy na opravu dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti

4.

Návrh Výzvy na opravu cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku

5.

Dotační programy na rozdělení finančních příspěvků pro rok 2016

6.

Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby se zřízením věcného břemene pro stavbu
"Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou"

7.

Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o proávu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn
p.č. 240/13 pro garáž Ritter"

8.

Žádosti o nájmy pozemků

9.

Předložení nabídek na kácení veřejné zeleně po obci

10.

Žádost o obnovení přístupové cesty k domu čp. 195 v Luční ulici

1. Návrh Výzvy na výběr projektanta na zpracování PD na komplexní rekonstrukci
Luční ulice
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby
"Zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,00 včetně následného vyhodnocení bude
provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016. Rada města v rámci tohoto bodu
hlasovala o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Zpracování
projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,00 včetně následného
vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
b)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- DiK Janák, s.r.o., IČ 620 63 600, se sídlem Revoluční 207, 541 01 Trutnov,
- Ing. David Pauzar, IČ 71247815, se sídlem Srpnová 171, 541 01 Trutnov,
- Kamil Hronovský, IČ 68459327, se sídlem Na Drahách 190, 533 21 Vysoké
Chvojno (provozovna Brněnská 700/25. 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec
Králové).
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/359/34/2016 bylo přijato.

2. Návrh Výzvy na výběr zhotovitele na akci "Oprava hřbitovní zdi včetně márnice III. etapa"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ včetně
závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu). V rámci tohoto bodu rada
hlasovala o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (viz příloha
originálu zápisu) .
b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 24.2.2016 v 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové - Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing.
Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing.
Chmelař Jaroslav – člen Rady města
náhradníci - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/360/34/2016 bylo přijato.
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3. Návrh Výzvy na opravu dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného návrhu
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,10 včetně
následného vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016. Bylo
hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že otevírání obálek od 18,10 včetně následného vyhodnocení bude provedeno v
rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02
Trutnov 4,
- 3K stavby s.r.o., IČ 03222683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- Ing. Pavel Landsperský, IČ 63180511, se sídlem Tichá 525, 541 02 Trutnov 4,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/361/34/2016 bylo přijato.

4. Návrh Výzvy na opravu cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni“ včetně
závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od
18,20 včetně následného vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne
24.2.2016. Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,20 včetně následného
vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02
Trutnov ,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem.

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

USNESENÍ č. RM/362/34/2016 bylo přijato.
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zdržel se – 0

5. Dotační programy na rozdělení finančních příspěvků pro rok 2016
Radě města byly předloženy dokumenty:
1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 (viz příloha originálu zápisu),
2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 (viz příloha originálu zápisu)
Oba dotační programy byly předloženy v podobném znění jako v loňském roce. V prvním
dokumentu bylo pouze vyjmuto kritérium celospolečenského významu, protože v rámci
vyhodnocení stejně všechny subjekty získaly stejně bodů jako u kritéria spolupráce s městem.
Dále byl do prvního dokumentu doplněn způsob hodnocení a způsob výpočtu finančního
příspěvku, což v loňských pravidlech chybělo. Nyní jsou způsoby jednoznačně popsány a
jedná se o postupy, které byly použity v rámci jednání zastupitelstva při rozdělování
finančních příspěvků za rok 2015. Do prvního dokumentu navrhl Ing. Chmelař drobnou
úpravu u kritérií a) a b) - počet členů, aby se jednalo o počet členů k datu podání žádosti, což
bylo doplněno.
Oba dotační programy budou zveřejněny 4.2.2016 s tím, že příjem žádostí u prvního
programu je do 7.3.2016 a u druhého programu do 31.5.2016.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 (viz příloha
originálu zápisu).
b)

dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 (viz příloha
originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/363/34/2016 bylo přijato.
6. Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby se zřízením věcného břemene pro
stavbu "Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh znění Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene pro stavbu "Novostavba RD, Pod Světlou
Horou 69, Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). K návrhu smlouvy neměl nikdo
připomínky a bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení sllužebnosti věcného
břemene pro stavbu "Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/364/34/2016 bylo přijato.
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7. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn p.č.
240/13 pro garáž Ritter"
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu:
Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter" společně se žádostí o souhlas se stavbou výše
uvedeného zařízení - jedná se o připojení k elektrické síti garáže p. Rittera. Vzhledem k tomu,
že objekt garáže pana Rittera není evidován v Katastru nemovitostí a dle sdělení Ing. Hůrky
bylo vystaveno v 90. letech na stavbu stavební povolení, ale objekt nebyl nikdy zkolaudován
a tudíž nemůže být evidován v KN, si rada vyžádala od Ing. Hůrky na příští jednání rady
podklady pro vydání stavebního povolení, zejména aby se mohla seznámit s projektovou
dokumentací. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I
knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter" společně se žádostí o souhlas se stavbou výše uvedeného
zařízení - jedná se o připojení k elektrické síti garáže p. Rittera, a to vzhledem k tomu, že
objekt garáže pana Rittera není evidován v Katastru nemovitostí a v rámci stavebního řízení
bylo zjištěno, že stavební povolení bylo vydáno v 90. letech, ale objekt nebyl nikdy
zkolaudován. Rada si vyžádala do příštího jednání rady podklady ke stavbě ze stavebního
úřadu za účelem seznámení se s projektovou dokumentací.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/365/34/2016 bylo přijato.
8. Žádosti o nájmy pozemků
V rámci tohoto bodu byly radě předloženy žádosti o prodloužení dvou nájemních smluv, kdy
si současným nájemcům skončila nájemní vztah na dobu určitou (do 5.2.2016) a požádali si o
jeho prodloužení na dalších 10 let.
Jedná se následující pozemky všechny v k.ú. Maršov II:
p.p.č. 302, o výměře 21791 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 281/1, o výměře 1719 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 43/1, o výměře 768 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 307/2, o výměře 15789 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 40/6, o výměře 842 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Vzhledem k tomu, že nájemní vztah skončil uplynutím doby určité, musí město znovu
zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených pozemků.
Dále byla radě předložena žádost o pronájem pozemku p.p.č. 140/4 o výměře 79 m2, druh
pozemku lesní pozemek, v k.ú. Maršov I. Záměr pronájmu byl zveřejněn záměrem č. 19/2015
od 11.12.2015. Dosavadní nájemce ukončil nájem předmětného pozemku dohodou ke dni
31.12.2015, a to v souvislosti s prodejem protilehlé nemovitosti (penzion Family Havel). O
nový nájem předmětného pozemku žádá nový majitel penzionu (budova č.p. 91), kterým je
subjekt MODELA TRUTNOV s.r.o., se sídlem Československé armády 233, 541 01
Trutnov), a to za účelem parkování vozidel na odstavné ploše pro penzion. Na pozemku lze
vytvořit 4 parkovací místa (2,4x4,5m) za sebou, se sazbou 1000,-Kč/místo/rok dle položky č.
11 Ceníku nájemného a pachtovného města Svoboda nad Úpou.
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V rámci tohoto bodu jednání bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu následujících pozemků, všechny v k.ú. Maršov II:
p.p.č. 302, o výměře 21791 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 281/1, o výměře 1719 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 43/1, o výměře 768 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 307/2, o výměře 15789 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 40/6, o výměře 842 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní plocha.
b)
pronájem pozemku p.p.č. 140/4 o výměře 79 m2, druh pozemku lesní pozemek, v
k.ú. Maršov I společnosti MODELA TRUTNOV s.r.o., IČ 64826953, se sídlem
Československé armády 233, 541 01 Trutnov, a to za účelem parkování vozidel na
odstavné ploše pro penzion - 4 parkovací místa (2,4x4,5m), se sazbou 1000,-Kč bez
DPH/1 místo/rok dle položky č. 11 Ceníku nájemného a pachtovného města
Svoboda nad Úpou na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/366/34/2016 bylo přijato.
9. Předložení nabídek na kácení veřejné zeleně po obci
Stavební technik města předložil radě 4 cenové nabídky na pokácení 10 vzrostlých stromů po
obci (lípa u bowlingu v Lipové aleji, lípa u zahradnictví s lavičkou, javor u sokolovny,
skupina vzrostlých stromů u lesárny):
KALIN spol. s r.o. - 38.500 Kč bez DPH, tj. 46.585 Kč s DPH,
Lukáš Voborský - 38.800 Kč (není plátce DPH)
Petr Hassmann - 30.000 Kč (není plátce DPH)
Martin Novák, IČ 62050648, se sídlem Dr. Kramáře 1968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 20.200 bez DPH, tj. 24.442 Kč s DPH.
Rada města přijala nejnižší nabídku a bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na pokácení 10 vzrostlých stromů po obci (lípa u bowlingu v Lipové aleji,
lípa u zahradnictví s lavičkou, javor u sokolovny, skupina vzrostlých stromů u lesárny), a to
od Martina Nováka, IČ 62050648, se sídlem Dr. Kramáře 1968, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem za cenu 20.200 bez DPH, tj. 24.442 Kč s DPH.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/367/34/2016 bylo přijato.
10. Žádost o obnovení přístupové cesty k domu čp. 195 v Luční ulici
Radě města byla předložena žádost o obnovení přístupu k domu čp. 195 v Luční ulici od pana
Lubomíra Mejstříka. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:

6

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Lubomíra Mejstříka o obnovení přístupu k domu čp. 195 v Luční ulici přes
pozemek města p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že požadavek pana Mejstříka (na
zabezpečení přístupu, nikoliv příjezdu pro auta) bude zohledněn při budoucí komplexní
rekonstrukci Luční ulice.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/368/34/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 3.2.2016 v 18:50 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu24.2.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 4.2.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 3.2.2016.

……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 03.02.2016
USNESENÍ č. RM/359/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Zpracování
projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,00 včetně následného vyhodnocení
bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- DiK Janák, s.r.o., IČ 620 63 600, se sídlem Revoluční 207, 541 01 Trutnov,
- Ing. David Pauzar, IČ 71247815, se sídlem Srpnová 171, 541 01 Trutnov,
- Kamil Hronovský, IČ 68459327, se sídlem Na Drahách 190, 533 21 Vysoké
Chvojno (provozovna Brněnská 700/25. 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec
Králové).

USNESENÍ č. RM/360/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (viz příloha originálu
zápisu) .
b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 24.2.2016 v 15,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové - Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Václav
Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař
Jaroslav – člen Rady města
náhradníci - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/361/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že otevírání obálek od 18,10 včetně následného vyhodnocení bude provedeno v rámci
35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
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b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02
Trutnov 4,
- 3K stavby s.r.o., IČ 03222683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- Ing. Pavel Landsperský, IČ 63180511, se sídlem Tichá 525, 541 02 Trutnov 4,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem.

USNESENÍ č. RM/362/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,20 včetně následného vyhodnocení
bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105,
541 02 Trutnov,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem.

USNESENÍ č. RM/363/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 (viz příloha
originálu zápisu).
b)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/364/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného
břemene pro stavbu "Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/365/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I
knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter" společně se žádostí o souhlas se stavbou výše uvedeného
zařízení - jedná se o připojení k elektrické síti garáže p. Rittera, a to vzhledem k tomu, že
objekt garáže pana Rittera není evidován v Katastru nemovitostí a v rámci stavebního řízení
bylo zjištěno, že stavební povolení bylo vydáno v 90. letech, ale objekt nebyl nikdy

9

zkolaudován. Rada si vyžádala do příštího jednání rady podklady ke stavbě ze stavebního
úřadu za účelem seznámení se s projektovou dokumentací.
USNESENÍ č. RM/366/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu následujících pozemků, všechny v k.ú. Maršov II:
p.p.č. 302, o výměře 21791 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 281/1, o výměře 1719 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 43/1, o výměře 768 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 307/2, o výměře 15789 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p.p.č. 40/6, o výměře 842 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní plocha.
b)

pronájem pozemku p.p.č. 140/4 o výměře 79 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k.ú.
Maršov I společnosti MODELA TRUTNOV s.r.o., IČ 64826953, se sídlem
Československé armády 233, 541 01 Trutnov, a to za účelem parkování vozidel na
odstavné ploše pro penzion - 4 parkovací místa (2,4x4,5m), se sazbou 1000,-Kč bez
DPH/1 místo/rok dle položky č. 11 Ceníku nájemného a pachtovného města Svoboda
nad Úpou na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.

USNESENÍ č. RM/367/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na pokácení 10 vzrostlých stromů po obci (lípa u bowlingu v Lipové aleji,
lípa u zahradnictví s lavičkou, javor u sokolovny, skupina vzrostlých stromů u lesárny), a to
od Martina Nováka, IČ 62050648, se sídlem Dr. Kramáře 1968, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem za cenu 20.200 bez DPH, tj. 24.442 Kč s DPH.
USNESENÍ č. RM/368/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Lubomíra Mejstříka o obnovení přístupu k domu čp. 195 v Luční ulici přes
pozemek města p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že požadavek pana Mejstříka (na
zabezpečení přístupu, nikoliv příjezdu pro auta) bude zohledněn při budoucí komplexní
rekonstrukci Luční ulice.
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