*MESUX000HYGM*
Sp. značka: SVO/1217/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.6.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení nabídek podaných na VZMR s
názvem" Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I"

2.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení nabídek podaných na VZMR s
názvem" Oprava pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I"

3.

Výběr zhotovitele, smlouva - na projekt "Lesní kruh v Tyršově ulici"

4.

Kronikářský zápis za rok 2015

5.

Žádost o splátkový kalendář (doplatek zvýšeného nájemného – manželé Ondráčkovi,
č.p. 302)

6.

Žádost o prodej části st.p.č.197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o zřízení věcného břemene k parcele p.p.č. 7/1 v k.ú. Maršov I s vazbou na
zřízení VB na p.p.č. 72 ve prospěch města

8.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 130/1, k.ú. Svoboda nad Úpou a části p.p.č.
625, k.ú. Maršov I za účelem umístění reklamní tabule

9.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 885, k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamní tabule

10.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II za účelem umístění
reklamní tabule

11.

Žádost o pronájem pozemku (případně jenom části), případně i prodej p.p.č. 41/2,
k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (p. Martin Bureš)

13.

Žádost o stanovisko k opravě vodovodního potrubí – oprava stávajícího vodovodního
řadu – Sluneční stráň k Bělíkovi
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14.

Žádost o vydání stanoviska k územnímu souhlasu a ohlášení stavby, žádost o
povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci – Sluneční stráň čp. 235
(RD po Novákovi)

15.

Žádost o stanovisko k PD – Přístavba terasy u RD č.p. 196 – Vlášek

16.

Žádost o vyjádření k PD na stavbu "Dostavba kanalizace Horní Maršov" a "Dostavba
kanalizace Svoboda nad Úpou"

17.

Žádost o schválení povodňového plánu výstavby pro stavbu "Výstavba MVE II. na
Černohorském potoce"

18.

Žádost o instalaci zábradlí na cestě ke křížku

19.

Žádost o řešení problematiky šíření invazivní rostliny Křídlatky japonské u p.p.č.
480, k.ú. Svoboda nad Úpou

20.

Žádost o povolení umístění reklamy na sloupu VO (Oldřich Kysela)

21.

Zamokření pozemku p.p.č. 113/6, k.ú. Maršov II

22.

Cenová nabídka – studie proveditelnosti na rekonstrukci VO

23.

Žádost o vyjádření – licence k provozování autobusové dopravy

24.

Výběr zhotovitele PD na stavbu „Krakonošova jezírka“

1. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení nabídek podaných na VZMR s
názvem" Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek
z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu
(I. etapa) v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu). Na tuto akci město získalo dotaci od
Ministerstva zemědělství ve výši 700.000 Kč. Rada města neměla k protokolu a k návrhu
hodnotící komise žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava schodiště k
lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava schodiště k lesnímu
hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost Kalin, spol. s
r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla
nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.034.885,73 Kč (s DPH 1.252.211,73 Kč) a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/508/43/2016 bylo přijato.
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2. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení nabídek podaných na VZMR s
názvem" Oprava pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek
z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava pomníku na lesním hřbitově v
k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu). I na tuto akci město získalo dotaci od Ministerstva
zemědělství ve výši 70% uznatelných nákladů, tj. po poptávkovém řízení by se mělo jednat o
částku 147.520 Kč. Rada města neměla k protokolu a k návrhu hodnotící komise žádné
připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava pomníku na
lesním hřbitově v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava pomníku na lesním
hřbitově v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost Kalin, spol. s r.o., IČ
256 07 782, se sídlem Týmlova 11, Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 174.167,47 Kč (s DPH 210.742,64 Kč) a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/509/43/2016 bylo přijato.
3. Výběr zhotovitele, smlouva - na projekt "Lesní kruh v Tyršově ulici"
Starosta předložil radě vyhodnocení nabídek na VZMR II. kategorie (do 100 tis. Kč bez DPH) na
akci "Lesní kruh - Tyršova ulice" včetně dvou nabídek od uchazečů (viz příloha originálu
zápisu). Nejvhodnější nabídka byla podána od společnosti GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se
sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ve výši 48.030 Kč bez DPH (s DPH ve výši
58.116,30 Kč). Na tuto akci město obdrželo finanční dar ve výši 50.000 Kč od Lesů ČR. Zároveň
s vyhodnocením nabídek byl radě předložen návrh Smlouvy o dílo s výše uvedeným uchazečem
(viz příloha originálu zápisu). Rada města neměla k vyhodnocení ani k návrhu smlouvy žádné
připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr zhotovitele na akci "Lesní kruh - Tyršova ulice", a to společnost GRAS
SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou, který
nabídl nejvýhodnější nabídku ve výši 48.030 Kč bez DPH (s DPH ve výši
58.116,30 Kč).
b)
návrh Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu a) tohoto usnesení (viz
příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/510/43/2016 bylo přijato.
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zdržel se – 0

4. Kronikářský zápis za rok 2015
Radě města byl předložen kronikářský zápis za rok 2015, který obsahuje 122 stran textu a
fotografií a zpracovala jej kronikářka Bc. Lucie Hrušovská. Rada se shodla, že tato tématika se
dotýká činností, která má v rámci rozdělení úkolů rady na starosti Mgr. Týfa (kronikářský zápis
souvisí s historií Svobody), a proto požaduje, aby do příštího jednání zpracoval zprávu s
připomínkami ke kronikářskému zápisu. Rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání kronikářského zápisu za rok 2015, který obsahuje 122 stran textu a fotografií a
zpracovala jej kronikářka Bc. Lucie Hrušovská. Rada se shodla, že tato tématika se dotýká
činností, která má v rámci rozdělení úkolů rady na starosti Mgr. Týfa (kronikářský zápis souvisí s
historií Svobody), a proto požaduje, aby do příštího jednání zpracoval zprávu s připomínkami ke
kronikářskému zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/511/43/2016 bylo přijato.
5. Žádost o splátkový kalendář (doplatek zvýšeného nájemného – manželé Ondráčkovi,
č.p. 302)
Radě města byla předložena žádost právního zástupce manželů Ondráčkových o splátkový
kalendář na dlužné nájemné za byt v čp. 302. Dlužná částka činí 49.077 Kč a manželé
Ondráčkovi navrhují splácet dluh v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč.
Zároveň byl radě předložen dopis právního zástupce města Mgr. Huspeka, který adresoval druhé
straně v tom smyslu, že navrhované splátky jsou poměrně nízké (daný doplatek nájemného by
byl zaplacen až po více než 4 letech), a nelze proto zaručit, že návrhu bude vyhověno, neboť
splátkové kalendáře se obvykle schvalují max. na 2 - 3 roky, přičemž o dohodě o splátkách s
lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců by navíc podle ust. § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, muselo rozhodnout zastupitelstvo města. Doporučil tedy druhé straně, aby navrhli splátky
vyšší, a to nejlépe tak, aby byl daný doplatek nájemného zaplacen do 18 měsíců, nebo aby
alespoň doložili své majetkové a výdělkové poměry, z nichž by bylo možné usuzovat na to, že
jimi navržené splátky ve výši 1.000,- Kč měsíčně jsou odůvodněné.
Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, ža navrhované splátky jsou nízké a vzhledem k
tomu, že soudní spor se vlekl téměř dva roky, mohli se na soudní rozhodnutí o navýšení
nájemného připravit. Rada tedy hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s návrhem splátkového kalendáře manželů Ondráčkových na dlužné nájemné za byt v čp. 302.
Dlužná částka činí 49.077 Kč a manželé Ondráčkovi navrhují splácet dluh v měsíčních splátkách
ve výši 1.000 Kč s tím, že rada stanovuje délku splatnosti dluhu na maximálně 18 měsíců. Pokud
s tím nebudou souhlasit, musí žádost o splátkový kalendář nad 18 měsíců projednat zastupitelstvo
města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/512/43/2016 bylo přijato.
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6. Žádost o prodej části st.p.č.197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Yuriye a Svitlany Anton o odprodej části pozemku
st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o část pozemku u DPS vedle bývalé truhlárny.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o část
pozemku u DPS vedle bývalé truhlárny), ale s ohledem na to, že pozemek je stavebním
pozemkem, tj. zastavěnou plochou a nádvořím, navrhuje žadateli sjednání věcného břemene na
přístup a příjezd.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/513/43/2016 bylo přijato.
7. Žádost o zřízení věcného břemene k parcele p.p.č. 7/1 v k.ú. Maršov I s vazbou na
zřízení VB na p.p.č. 72 ve prospěch města
Radě města byla předložena žádost Římskokatolické farnosti o vzájemné zřízení věcného
břemene k pozemkům ve vlastnictví města (u svobodského kostela) a farnosti (u maršovského
kostela). Z žádosti nevyplývá požadovaný rozsah věcného břemene u svobodského kostela, a
proto rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti Římskokatolické farnosti o vzájemné zřízení věcného břemene k
pozemkům ve vlastnictví města (u svobodského kostela) a farnosti (u maršovského kostela) a
požaduje doplnit rozsah věcného břemene u svobodského kostela zákresem do pozemkového
snímku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/514/43/2016 bylo přijato.
8. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 130/1, k.ú. Svoboda nad Úpou a části p.p.č.
625, k.ú. Maršov I za účelem umístění reklamní tabule
Radě města byl předložen návrh na převod stávajících dvou místních poplatků za zábor
veřejného prostranství do režimu nájemních smluv na umístění reklamních zařízení pro subjekt
SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o., IČ 25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda
nad Úpou. Záměr města č. 14/2016 byl zveřejněn dne 10.6.2016.
Jedná se o:
- reklamní zařízení na p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, plocha 6,2 m2,
- reklamní zařízení na p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I plocha 2 m2.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 130/1, k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1 m2
dle zákresu stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE
s.r.o., IČ 25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za
účelem umístění reklamního zařízení o ploše 6,2 m2, a to na dobu neurčitou,
výpovědní doba 3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o
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b)

odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo porušení stavebně právních
předpisů. Cena pronájmu dle položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města
(reklamní plocha nad 3 m2) ve výši 5000,-Kč/rok + DPH.
pronájem části pozemku p.p.č. 625, k.ú. Maršov I o výměře cca 1 m2 dle zákresu
stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o., IČ
25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamního zařízení o ploše 2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba
3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o odpovědnosti nájemce za
případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha do 3 m2)
ve výši 3000,-Kč/rok + DPH.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/515/43/2016 bylo přijato.
9. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 885, k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamní tabule
Radě města byla předložena žádost subjektu Státní léčebné lázně Janské Lázně, se sídlem nám.
Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČ:00024007 o zvětšení reklamní plochy stávajícího
reklamního zařízení na p.p.č. 885 v k.ú. Svoboda nad Úpou (současně se jedná o převod z režimu
místních poplatků za zábor veřejného prostranství do režimu nájemních smluv). Záměr č. 7/2016
byl zveřejněn dne 30.3.2016, územní souhlas příslušného stavebního úřadu byl vydán dne
16.6.2016. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 885, k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 0,5 m2 dle zákresu
stávajícího umístění reklamy společnosti Státní léčebné lázně Janské Lázně, se sídlem nám.
Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČ 00024007 za účelem umístění (resp. zvětšení) reklamního
zařízení o ploše 1,2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha do 3 m2) ve výši
3000,-Kč/rok + DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/516/43/2016 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II za účelem umístění
reklamní tabule
Radě města byl v rámci probíhající revize smluvních vztahů na reklamní zařízení z režimu platby
místních poplatků (zábor veřejného prostranství) do režimu klasického nájemního vztahu
předložen návrh na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II
(reklama hotelu Horizont - Regata Čechy, a.s., se sídlem Čílova 304/9, Veleslavín,
162 00 Praha 6, IČ 26154200) dle přiložené nákresu v mapovém výpisu KN. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II dle přiloženého nákresu za účelem
umístění reklamního zařízení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/517/43/2016 bylo přijato.
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11. Žádost o pronájem pozemku (případně jenom části), případně i prodej p.p.č. 41/2,
k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Jana Janouše o pronájem případně i o odprodej celé
nebo části parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o pozemek vedle školní jídelny,
na kterém je u komunikace umístěna lavička. Ing. Jiránek reagoval, že by se město určitě nemělo
pozemku zbavovat s ohledem na připravovanou koncepci nové podoby náměstí, protože by
možná pozemek město mohlo potřebovat, pokud dojde k realizaci. Proto navrhl, pozemek pouze
pronajmout část pozemku. Dále Mgr. Hynek upozornil na to, že pokud by se zastupitelstvo
rozhodlo část pozemku prodat, je nutno pamatovat na zřízení věcného břemene na přístup k zídce
u jídelny v celé její délce za účelem opravy apod., a to jak na případně prodávané části pozemku,
tak i na části pozemků, které pan Janouš už vlastní. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
předmětný pozemek sousedí s náměstím, která se bude koncepčně řešit a dokud
nebude jasná koncepce, město by pozemek nemělo prodávat. Pokud by se však
zastupitelstvo rozhodlo pozemek nebo jeho část prodat, je nutno pamatovat na
zřízení věcného břemene na přístup k zídce u jídelny v celé její délce za účelem
opravy apod., a to jak na případně prodávané části pozemku, tak i na části
pozemků, které pan Janouš již vlastní.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle zákresu v příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/518/43/2016 bylo přijato.
12. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (p. Martin Bureš)
Radě města byl předložen návrh konceptu Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu
zápisu) na stavbu "Výměna kanalizační přípojky k domu čp. 465 v Horské ulici" a na zřízení
práva služebnosti - právo umístění a užívání kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou se služebností - právo chůze za účelem provádění údržby, oprav a likvidace
předmětné stavby ve prospěch vlastníků pozemku st.p.č. 101, jehož součástí je budova čp. 465.
Rada hlasovala o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
koncept Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu) na stavbu "Výměna kanalizační
přípojky k domu čp. 465 v Horské ulici" a na zřízení práva služebnosti - právo umístění a
užívání kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou se služebností právo chůze za účelem provádění údržby, oprav a likvidace předmětné stavby ve prospěch
vlastníků pozemku st.p.č. 101, jehož součástí je budova čp. 465.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/519/43/2016 bylo přijato.
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13. Žádost o stanovisko k opravě vodovodního potrubí – oprava stávajícího
vodovodního řadu – Sluneční stráň k Bělíkovi
Radě města byla předložena žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o stanovisko
k opravě vodovodního potrubí v lokalitě Sluneční stráň na pozemcích p.p.č. 712/1, 477/3 a 944,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o stanovisko k
opravě vodovodního potrubí v lokalitě Sluneční stráň na pozemcích p.p.č. 712/1, 477/3 a 944,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že musí být zajištěna přístupnost ke schodům na Sluneční
stráň, pokud dojde k znečištění komunikace města, bude každý den umytá, dále alespoň týden
dopředu bude nahlášen termín realizace opravy, u komunikace města bude město požadovat atest
zhutnění, 1-2 dny před vlastním asfaltováním bude provedena vizuální kontrola stavu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/520/43/2016 bylo přijato.
14. Žádost o vydání stanoviska k územnímu souhlasu a ohlášení stavby, žádost o
povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci – Sluneční stráň čp. 235
(RD po Novákovi)
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o vydání stanoviska k územnímu souhlasu
a ohlášení stavby "Stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235, ul. Sluneční stráň,
Svoboda nad Úpou, umístěné na pozemku stp. 368 a parc. č. 770/15 a 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou" včetně projektové dokumentace, a to:
- o vydání souhlasu vlastníka pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro výše
uvedenou stavbu a pro zřízení dvou nových sjezdů z pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro připojení sousední nemovitosti - pozemku p.p.č. 770/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
- o vydání souhlasu podle § 96 odst. 3 písm. d) a § 105 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (souhlas osob, které mají
vlastnická práva k pozemků se společnou hranicí s pozemkem, na kterém má být realizován
stavební záměr),
- o povolení připojení sousední nemovitosti - výše uvedené stavby podle § 10 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Rada se žádostí zabývala a hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora o vydání stanoviska k územnímu souhlasu a
ohlášení stavby "Stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235, ul. Sluneční stráň,
Svoboda nad Úpou, umístěné na pozemku stp. 368 a parc. č. 770/15 a 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou" včetně projektové dokumentace, a to:
- o vydání souhlasu vlastníka pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro výše
uvedenou stavbu a pro zřízení dvou nových sjezdů z pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro připojení sousední nemovitosti - pozemku p.p.č. 770/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
- o vydání souhlasu podle § 96 odst. 3 písm. d) a § 105 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (souhlas osob, které mají
vlastnická práva k pozemků se společnou hranicí s pozemkem, na kterém má být realizován
stavební záměr),
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- o povolení připojení sousední nemovitosti - výše uvedené stavby podle § 10 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
s tím, že rada požaduje předložení požární zprávy o vymezení požárně nebezpečného prostoru a
pokud bude tímto prostorem zasažen pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
bude řešeno formou smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/521/43/2016 bylo přijato.
15. Žádost o stanovisko k PD – Přístavba terasy u RD č.p. 196 – Vlášek
Radě města byla předložen výtah z doplněné kompletní projektové dokumentace, která byla
vypracována autorizovanou osobou pro obor pozemní stavby (Ing. Přemysl Vodička), ke stavbě
"Přístavba domu čp. 196 Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Rada se danou
záležitostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas na základě doplněné projektové dokumentace, která byla vypracována autorizovanou
osobou pro obor pozemní stavby (Ing. Přemysl Vodička), ke stavbě "Přístavba domu čp. 196
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada upozorňuje stavební úřad na to,
že předmětem PD není situační výkres, ze kterého by bylo patrné umístění přístavby na
konkrétních parcelách a dále není z PD patrno, zda na sousední pozemky nezasáhne požárně
nebezpečný prostor.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/522/43/2016 bylo přijato.
16. Žádost o vyjádření k PD na stavbu "Dostavba kanalizace Horní Maršov" a
"Dostavba kanalizace Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu "Dostavba
kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", která řeší umístění a technické řešení stavby a vyjádření
města bude sloužit jako podklad pro územní řízení. Investorem stavby je společnost Vodovody a
kanalizace Trutnov a.s. Rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu "Dostavba kanalizace v
obci Svoboda nad Úpou", která řeší umístění a technické řešení stavby a vyjádření města bude
sloužit jako podklad pro územní řízení a investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s. s tím, že rada pověřuje Ing. Jiránka, aby připravil k žádosti vyjádření města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/523/43/2016 bylo přijato.
17. Žádost o schválení povodňového plánu výstavby pro stavbu "Výstavba MVE II. na
Černohorském potoce"
Radě města byla předložena žádost pana Ing. Václava Jirsáka ml. o schválení povodňového plánu
výstavby pro stavbu "Výstavba MVE II. na Černohorském potoce" (viz příloha originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:

9

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
povodňový plán výstavby pro stavbu "Výstavba MVE II. na Černohorském potoce" (viz příloha
originálu zápisu) na základě žádosti investora.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/524/43/2016 bylo přijato.
18. Žádost o instalaci zábradlí na cestě ke křížku
Radě města byla předložena žádost paní Kubcové o instalaci zábradlí na cestě ke křížku na
Sluneční stráni. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Kubcové o instalaci zábradlí na cestě ke křížku na Sluneční stráni, protože se jedná o
standardní cestu, kdy Svoboda je horské město a rada zastává názor, že se nemohou podél cest do
kopce po obci instalovat zábradlí. Dále bylo konstatováno, že se cesta v zimě neudržuje, je málo
frekventovaná a po obci jsou mnohem prudší cesty do kopce než je právě tato.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/525/43/2016 bylo přijato.
19. Žádost o řešení problematiky šíření invazivní rostliny Křídlatky japonské u p.p.č.
480, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o likvidaci invazivního druhu rostlin na pozemku města p.p.č.
469 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se pravděpodobně o křídlatku. Tajemnice informovala radu,
že dle sdělení vedoucího technické čety města, je rostlina pravidelně likvidována na pozemku
města Roundapem, ale problém je na sousedním pozemku manželů Langerových, kteří se
likvidací nezabývají a rostlina tak dále bují. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o likvidaci invazivního druhu rostlin na pozemku města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (jedná se pravděpodobně o křídlatku) s tím, že město se poradí s odborníkem (společnost
GRAS SPOL s.r.o.) a na základě jeho doporučení město provede likvidaci rostliny v dané
lokalitě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/526/43/2016 bylo přijato.
20. Žádost o povolení umístění reklamy na sloupu VO (Oldřich Kysela)
Radě města byla předložena žádost podnikatele Oldřicha Kysely, Svoboda nad Úpou o povolení
umístění reklamy o ploše 1,3 m2 na sloupu veřejného osvětlení č. 39 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u
zahradnictví Gras). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. 39 v katastrálním území Svoboda nad Úpou
(u zahradnictví Gras) za účelem umístění reklamní tabule o ploše 1,3 m2 podnikateli Oldřichu

10

Kyselovi, se sídlem Svoboda nad Úpou 542 24, Stará alej 540, IČ:13188178, a to na dobu
neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o
odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů. Cena
pronájmu (reklamní plocha nad 1 m2) dle usnesení č. RM/135/11/2015
ve výši
3000,-Kč/rok + DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/527/43/2016 bylo přijato.

21. Zamokření pozemku p.p.č. 113/6, k.ú. Maršov II
Radě města byl předložen podnět Ing. Hanuše ve věci zamokření pozemku p.p.č. 113/6 v k.ú.
Maršov II, který je ve vlastnictví paní Evy Říhové. Stavební technik města v dané věci sdělil radě
poznatky z místního šetření v době deštivých srážek (konstatováno minimální zamokření a
nejsou způsobovány škody) a dále možnosti technického řešení (instalace obrubníku ve výšce 10
- 15 cm, který však zamezí paní Říhové vjezd auty na její pozemek, pokud by bylo v místě sjezdu
provedeno snížení obrubníku, tak stékání vody nebude zamezeno).
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět Ing. Hanuše ve věci zamokření pozemku p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II, který je ve
vlastnictví paní Evy Říhové s tím, že voda stéká na pozemek paní Říhové minimálně a
nezpůsobuje škody, a tudíž město nebude budovat v dané lokalitě nějaká opatření.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/528/43/2016 bylo přijato.

22. Cenová nabídka – studie proveditelnosti na rekonstrukci VO
Radě města byla předložena cenová nabídka na návrh koncepce - studii proveditelnosti
rekonstrukce veřejného osvětlení od pana Josefa Kreise ve výši 24.200 Kč bez DPH. Ing. Jiránek
navrhl, aby starosta poptal ještě nabídku, například společnost SATHEA VISION s.r.o. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenovou nabídku na návrh koncepce - studii proveditelnosti rekonstrukce veřejného osvětlení od
pana Josefa Kreise ve výši 24.200 Kč bez DPH s tím, že pověřuje starostu města, aby poptal ještě
jednu nabídku, například společnost SATHEA VISION s.r.o.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/529/43/2016 bylo přijato.
23. Žádost o vyjádření – licence k provozování autobusové dopravy
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F.TOUR s.r.o., IČ 274 52 140 na linku:
350 501 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F.TOUR s.r.o., IČ 274 52 140 na linku: 350 501
Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/530/43/2016 bylo přijato.
24. Výběr zhotovitele PD na stavbu „Krakonošova jezírka“
Starosta města předložil radě vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na
stavbu "Přírodní centrum - Krakonošova jezírka na p.p.č. 366, k.ú. Svoboda nad Úpou" s tím, že
nejvýhodnější nabídku předložil Ing. Libor Fanta ve výši 29.900 Kč bez DPH. Rada se nabídkou
zabývala a bylo konstatováno, že předmětem nabídky není projekt na elektropřípojku. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o výběru projektanta na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Přírodní
centrum - Krakonošova jezírka na p.p.č. 366, k.ú. Svoboda nad Úpou" s tím, že součástí
cenových nabídek na kompletní PD musí být také dílčí projekt na elektropřípojku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/531/43/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 29.6.2016 ve 20,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 13.7.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
30.6.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 43. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 29.6.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 29.06.2016
USNESENÍ č. RM/508/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava schodiště k
lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava schodiště k lesnímu
hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost Kalin, spol. s
r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla
nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.034.885,73 Kč (s DPH 1.252.211,73 Kč) a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/509/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Oprava pomníku na lesním
hřbitově v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava pomníku na lesním
hřbitově v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost Kalin, spol. s r.o., IČ 256
07 782, se sídlem Týmlova 11, Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla nejnižší cenu bez
DPH ve výši 174.167,47 Kč (s DPH 210.742,64 Kč) a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/510/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr zhotovitele na akci "Lesní kruh - Tyršova ulice", a to společnost GRAS SPOL
s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou, který nabídl
nejvýhodnější nabídku ve výši 48.030 Kč bez DPH (s DPH ve výši 58.116,30 Kč).
b)
návrh Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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USNESENÍ č. RM/511/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání kronikářského zápisu za rok 2015, který obsahuje 122 stran textu a fotografií a
zpracovala jej kronikářka Bc. Lucie Hrušovská. Rada se shodla, že tato tématika se dotýká
činností, která má v rámci rozdělení úkolů rady na starosti Mgr. Týfa (kronikářský zápis
souvisí s historií Svobody), a proto požaduje, aby do příštího jednání zpracoval zprávu s
připomínkami ke kronikářskému zápisu.
USNESENÍ č. RM/512/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s návrhem splátkového kalendáře manželů Ondráčkových na dlužné nájemné za byt v čp. 302.
Dlužná částka činí 49.077 Kč a manželé Ondráčkovi navrhují splácet dluh v měsíčních
splátkách ve výši 1.000 Kč s tím, že rada stanovuje délku splatnosti dluhu na maximálně 18
měsíců. Pokud s tím nebudou souhlasit, musí žádost o splátkový kalendář nad 18 měsíců
projednat zastupitelstvo města.
USNESENÍ č. RM/513/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o
část pozemku u DPS vedle bývalé truhlárny), ale s ohledem na to, že pozemek je stavebním
pozemkem, tj. zastavěnou plochou a nádvořím, navrhuje žadateli sjednání věcného břemene
na přístup a příjezd.
USNESENÍ č. RM/514/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti Římskokatolické farnosti o vzájemné zřízení věcného břemene k
pozemkům ve vlastnictví města (u svobodského kostela) a farnosti (u maršovského kostela) a
požaduje doplnit rozsah věcného břemene u svobodského kostela zákresem do pozemkového
snímku.
USNESENÍ č. RM/515/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 130/1, k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1 m2 dle
zákresu stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o.,
IČ 25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamního zařízení o ploše 6,2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba
3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o odpovědnosti nájemce za
případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha nad 3 m2)
ve výši 5000,-Kč/rok + DPH.
b)
pronájem části pozemku p.p.č. 625, k.ú. Maršov I o výměře cca 1 m2 dle zákresu
stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o., IČ
25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamního zařízení o ploše 2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba 3
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měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o odpovědnosti nájemce za
případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha do 3 m2) ve
výši 3000,-Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/516/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 885, k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 0,5 m2 dle zákresu
stávajícího umístění reklamy společnosti Státní léčebné lázně Janské Lázně, se sídlem nám.
Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČ 00024007 za účelem umístění (resp. zvětšení)
reklamního zařízení o ploše 1,2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Cena
pronájmu dle položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha
do 3 m2) ve výši 3000,-Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/517/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II dle přiloženého nákresu za
účelem umístění reklamního zařízení.
USNESENÍ č. RM/518/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
předmětný pozemek sousedí s náměstím, která se bude koncepčně řešit a dokud
nebude jasná koncepce, město by pozemek nemělo prodávat. Pokud by se však
zastupitelstvo rozhodlo pozemek nebo jeho část prodat, je nutno pamatovat na zřízení
věcného břemene na přístup k zídce u jídelny v celé její délce za účelem opravy
apod., a to jak na případně prodávané části pozemku, tak i na části pozemků, které
pan Janouš již vlastní.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
zákresu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/519/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
koncept Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu) na stavbu "Výměna
kanalizační přípojky k domu čp. 465 v Horské ulici" a na zřízení práva služebnosti - právo
umístění a užívání kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou se
služebností - právo chůze za účelem provádění údržby, oprav a likvidace předmětné stavby ve
prospěch vlastníků pozemku st.p.č. 101, jehož součástí je budova čp. 465
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USNESENÍ č. RM/520/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o stanovisko k
opravě vodovodního potrubí v lokalitě Sluneční stráň na pozemcích p.p.č. 712/1, 477/3 a 944,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že musí být zajištěna přístupnost ke schodům na Sluneční
stráň, pokud dojde k znečištění komunikace města, bude každý den umytá, dále alespoň týden
dopředu bude nahlášen termín realizace opravy, u komunikace města bude město požadovat
atest zhutnění, 1-2 dny před vlastním asfaltováním bude provedena vizuální kontrola stavu.
USNESENÍ č. RM/521/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora o vydání stanoviska k územnímu souhlasu a
ohlášení stavby "Stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235, ul. Sluneční stráň,
Svoboda nad Úpou, umístěné na pozemku stp. 368 a parc. č. 770/15 a 770/20 v k.ú. Svoboda
nad Úpou" včetně projektové dokumentace, a to:
- o vydání souhlasu vlastníka pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro výše
uvedenou stavbu a pro zřízení dvou nových sjezdů z pozemku p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda
nad Úpou pro připojení sousední nemovitosti - pozemku p.p.č. 770/15 v k.ú. Svoboda nad
Úpou,
- o vydání souhlasu podle § 96 odst. 3 písm. d) a § 105 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (souhlas osob,
které mají vlastnická práva k pozemků se společnou hranicí s pozemkem, na kterém má být
realizován stavební záměr),
- o povolení připojení sousední nemovitosti - výše uvedené stavby podle § 10 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
s tím, že rada požaduje předložení požární zprávy o vymezení požárně nebezpečného prostoru
a pokud bude tímto prostorem zasažen pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, bude řešeno formou smlouvy.
USNESENÍ č. RM/522/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas na základě doplněné projektové dokumentace, která byla vypracována autorizovanou
osobou pro obor pozemní stavby (Ing. Přemysl Vodička), ke stavbě "Přístavba domu čp. 196
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada upozorňuje stavební úřad na
to, že předmětem PD není situační výkres, ze kterého by bylo patrné umístění přístavby na
konkrétních parcelách a dále není z PD patrno, zda na sousední pozemky nezasáhne požárně
nebezpečný prostor.
USNESENÍ č. RM/523/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu "Dostavba kanalizace v
obci Svoboda nad Úpou", která řeší umístění a technické řešení stavby a vyjádření města bude
sloužit jako podklad pro územní řízení a investorem stavby je společnost Vodovody a
kanalizace Trutnov a.s. s tím, že rada pověřuje Ing. Jiránka, aby připravil k žádosti vyjádření
města.
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USNESENÍ č. RM/524/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
povodňový plán výstavby pro stavbu "Výstavba MVE II. na Černohorském potoce" (viz
příloha originálu zápisu) na základě žádosti investora.

USNESENÍ č. RM/525/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Kubcové o instalaci zábradlí na cestě ke křížku na Sluneční stráni, protože se
jedná o standardní cestu, kdy Svoboda je horské město a rada zastává názor, že se nemohou
podél cest do kopce po obci instalovat zábradlí. Dále bylo konstatováno, že se cesta v zimě
neudržuje, je málo frekventovaná a po obci jsou mnohem prudší cesty do kopce než je právě
tato.
USNESENÍ č. RM/526/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o likvidaci invazivního druhu rostlin na pozemku města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (jedná se pravděpodobně o křídlatku) s tím, že město se poradí s odborníkem
(společnost GRAS SPOL s.r.o.) a na základě jeho doporučení město provede likvidaci rostliny
v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/527/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. 39 v katastrálním území Svoboda nad
Úpou (u zahradnictví Gras) za účelem umístění reklamní tabule o ploše 1,3 m2 podnikateli
Oldřichu Kyselovi, se sídlem Svoboda nad Úpou 542 24, Stará alej 540, IČ:13188178, a to na
dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení o
odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů.
Cena pronájmu (reklamní plocha nad 1 m2) dle usnesení č. RM/135/11/2015 ve výši 3000,Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/528/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět Ing. Hanuše ve věci zamokření pozemku p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II, který je ve
vlastnictví paní Evy Říhové s tím, že voda stéká na pozemek paní Říhové minimálně a
nezpůsobuje škody, a tudíž město nebude budovat v dané lokalitě nějaká opatření.
USNESENÍ č. RM/529/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenovou nabídku na návrh koncepce - studii proveditelnosti rekonstrukce veřejného osvětlení
od pana Josefa Kreise ve výši 24.200 Kč bez DPH s tím, že pověřuje starostu města, aby
poptal ještě jednu nabídku, například společnost SATHEA VISION s.r.o.
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USNESENÍ č. RM/530/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F.TOUR s.r.o., IČ 274 52 140 na
linku: 350 501 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou.
USNESENÍ č. RM/531/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o výběru projektanta na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Přírodní
centrum - Krakonošova jezírka na p.p.č. 366, k.ú. Svoboda nad Úpou" s tím, že součástí
cenových nabídek na kompletní PD musí být také dílčí projekt na elektropřípojku.
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