*MESUX000I8ZO*
Sp. značka: SVO/2274/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.7.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Týfa, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

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

2.

Veřejnoprávní smlouvy na finanční příspěvky

3.

Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pro rok 2016

4.

Výzva na VZMR na dodávku evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda

5.

Marné uplynutí lhůty na zaplacení požadovaných nákladů ve věci Stabilizace svahu u
čp. 463 ve Staré aleji

6.

Žádost o vydání stanoviska k udělení licence na BUS

7.

Smlouva o souhlasu s provedením stavby č. 22-440/2016 pro zaústění kanalizace do
Janského potoka

8.

Nabídka Správy KRNAP - bezúplatný převod stavby zatrubnění Janského potoka na
p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej či pronájem části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I

10.

Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

11.

Žádost o prodloužení nájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

12.

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

1. Žádost o vyjádření k PD na stavbu "Dostavba kanalizace Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh znění vyjádření města k 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. Návrh znění vyjádření zpracoval Ing. Jiránek. Rada hlasovala o následujícím
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Dostavba kanalizace Svoboda nad Úpou“ s těmito
výhradami:
- v průvodní zprávě je chybně uváděna stávající ČOV ve Svobodě nad Úpou, správně je v TrutnověBohuslavicích;
- v průvodní zprávě je chybně situováno město Svoboda nad Úpou jako východně od Pece pod Sněžkou a
severně od Jánských Lázní, správně je jižně (max. jihovýchodně) od Pece pod Sněžkou a východně od
Janských Lázní;
- v PD je křížení komunikací se stokami a přípojkami navrženo protlakem, dle zkušenosti je protlak v
místních geologických podmínkách většinou neproveditelný (velmi častý výskyt valounů o průměru
větším jak 300 mm;
- v PD nejsou uvedeny dotčené parcely – nutná kontrola;
- stoka „Ulice Kostelní“ s DN 250 je napojena do stávající stoky s DN 200! Je třeba zjistit, jaká část
stávající stoky by se měla přeložit;
- v průvodní zprávě v popisu stoky „Ulice Kostelní I“ je chybně citováno umístění T kusu u č. p. 47,
správně 530;
- v průvodní zprávě v popisu stavebních objektů – výtlačného potrubí (v celé stavbě je pouze 15 m
výtlačné stoky) jsou uváděny sekční uzávěry, proplachová armatura a souběh s gravitační stokou, které
zde nejsou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/532/44/2016 bylo přijato.
2. Veřejnoprávní smlouvy na finanční příspěvky
Radě města byly předloženy jednotlivé návrhy znění veřejnoprávních smluv (viz přílohy originálu zápisu)
na schválené finanční příspěvky na 10. veřejném zasedání Zastupitelstva města ze dne 15.6.2016, kdy
zastupitelstvo pověřilo radu schválením znění těchto smluv. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1063/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 890 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a
aktivity v roce 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 Oblastní charitě Trutnov, se sídlem
Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439.
b)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1555/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a
aktivity v roce 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 příspěvkové organizaci Domov
důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov – Lampertice 204, PSČ 54101, IČ 00195022.

c)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1706/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 9.110 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a
aktivity v roce 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 spolku SK Akáda, se sídlem
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, IČ 642 02 05.

d)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1899/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2016 č.j. SVO/1549/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Junák – český skaut,
středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601
53 563.
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e)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1892/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 13.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885.

f)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1905/2016 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity
dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku SOFTBALLBASEBALL SVOBODA, se sídlem Lipová 520, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601 50
807.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/533/44/2016 bylo přijato.
3. Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pro rok 2016
Radě města byly předložen návrh nového dotačního programu poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sport pro děti a mládež do 18-ti let v roce 2016. Na posledním jednání zastupitelstva
dne 15.6.2016 byl vyhlášený program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do
18-ti let z 5.5.2016 zrušen usnesením č. ZM/114/10/2016 písm. g) - podrobně viz zápis z jednání
zastupitelstva dne 15.6.2016). V rozpočtu města zbývá na sport pro děti celkem 100.000 Kč pro rok 2016.
Starosta informoval radu, že v souladu s usnesením zastupitelstva upravil v dotačním programu
maximální výši poskytnuté dotace v každém jednotlivém případě na 40.000 Kč a dále opravil povinnosti u
podpisů nezletilých dětí v seznamech.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let" s alokací
100.000 Kč (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/534/44/2016 bylo přijato.
4. Výzva na VZMR na dodávku evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého
rozsahu na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“. Starosta
informoval radu, že Výzvu může město zveřejnit až po registraci akce, kterou by mělo město obdržet
během pár dní. Podle data registrace budou ve Výzvě tedy upraveny data pro podávání nabídek a otevírání
obálek. Rada neměla k Výzvě žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících návrzích
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu na
dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“ (viz
příloha originálu zápisu).
b)

- Auto Trutnov s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
- AUTOSTYL a.s., IČ 247 27 741, se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov
- OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov,
- Fa RENE a.s., IČ 150 61 931, se sídlem Bratří Štefanů 886/67, 500 03 Hradec Králové,
- STRATOS AUTO, spol. s r.o., IČ 620 28 367, se sídlem Bratří Štefanů 1002, 500 03
Hradec Králové,
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- AUTO VINKLER, s.r.o., IČ 280 83 831, se sídlem Lannova 2061/8 110 00 Praha 1 –
Nové Město.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 1.8.2016 v 15,00 hodin u
veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Vilém Kaňka
– zástupce velitele JSDH Svoboda,
náhradníci: Jan Bartoníček – velitel JSDH Svoboda, Mgr. Petr Týfa.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/535/44/2016 bylo přijato.
5. Marné uplynutí lhůty na zaplacení požadovaných nákladů ve věci Stabilizace svahu u čp. 463
ve Staré aleji
Starosta informoval radu, že dnem 30.6.2016 uplynula lhůta paní Zapadlové pro zaplacení poměrné části
nákladů za neodkladné odstranění stavby na základě Výzvy č.j. SVO/1813/2016 ze dne 23.5.2016, kterou
paní Zapadlová převzala dne 31.5.2016. Paní Zapadlová byla vyzvána k úhradě částky ve výši 410.143,50
Kč, kterou do 30.6.2016 neuhradila. Městský právník Mgr. Huspek připravil text znění předžalobní výzvy
k plnění (viz příloha originálu zápisu), který byl předložen radě ke schválení.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění předžalobní výzvy ve věci úhrady částky plnění za část nákladů na provedení neodkladného
odstranění stavby opěrné zdi ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby zajistil
doručení výzvy paní Zapadlové.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/536/44/2016 bylo přijato.
6. Žádost o vydání stanoviska k udělení licence na BUS
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 970
Trutnov - Horní malá Úpa, Pomezní Boudy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 970 Trutnov Horní malá Úpa, Pomezní Boudy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/537/44/2016 bylo přijato.
7. Smlouva o souhlasu s provedením stavby č. 22-440/2016 pro zaústění kanalizace do Janského
potoka
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby číslo 22 - 440/2016 (viz příloha
originálu zápisu) se Správou KRNAP. Předmětem smlouvy je provedení stavby - zaústění kanalizace do
vodního toku ve vlastnictví Správy KRNAP, Janského potoka. V rámci jednání rady bylo krátce
diskutováno o technickém provedení stavby, které vysvětlil stavební technik města pan Rajsner. Ke
smlouvě neměla rada další připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby číslo 22 - 440/2016 (viz příloha originálu zápisu) se
Správou KRNAP. Předmětem smlouvy je provedení stavby - zaústění kanalizace do vodního toku ve
vlastnictví Správy KRNAP, Janského potoka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/538/44/2016 bylo přijato.
8. Nabídka Správy KRNAP - bezúplatný převod stavby zatrubnění Janského potoka na p.p.č.
725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen Pasport skutečného provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM 2,6312 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to na základě požadavku rady (12. schůze dne
20.5.2015). Pasport je součástí nabídky Správy KRNAP na bezúplatné převzetí této stavby, tj. překrytí
Janského potoka včetně koryta potoka a nábřežních zdí potoka v Kostelní ulici. Rada Hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání Pasport skutečného provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM
2,6312 - 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je součástí nabídky Správy KRNAP na
bezúplatné převzetí této stavby, tj. překrytí Janského potoka včetně koryta potoka a nábřežních zdí v
Kostelní ulici.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/539/44/2016 bylo přijato.
9. Žádost o prodej či pronájem části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost manželů Karlíkových o prodej či pronájem části p.p.č. 192/3 v k.ú.
Maršov I dle zákresu v příloze žádosti. Rada se žádostí zabývala, starosta informoval radu o problému v
dané lokalitě se záměrem výstavby zdi na sousedním pozemku. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze žádosti.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/540/44/2016 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Jiráskových o pronájem pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov
II. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
USNESENÍ č. RM/541/44/2016 bylo přijato.
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zdržel se – 0

11. Žádost o prodloužení nájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena ústní žádost zástupce společnosti R BURGER s.r.o. o prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I na dobu neurčitou. V současné době má
společnost uzavřenu smlouvu na dobu určitou do 30.9.2016, ale vzhledem k úpravám části pozemku
(vybudování pevného základu pro venkovní posezení před Rýchorkou) požaduje smlouvu na dobu
neurčitou, aby nemusela k 30.9.2016 pevný základ odstranit. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou
změnu smlouvy, je třeba zveřejnit znovu záměr pronájmu. Rada hlasoval o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 na dobu
neurčitou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/542/44/2016 bylo přijato.
12. Projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu obce Mladé Buky“ v souladu s výzvou
Radě města byl předložen návrh "Zprávy o uplatňování územního plánu obce Mladé Buky" (viz příloha
originálu zápisu) a žádost o zaslání podnětů k návrhu této zprávy. Nikdo z přítomných neměl připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh "Zprávy o uplatňování územního plánu obce Mladé Buky" (viz příloha originálu zápisu) a nemá k
němu připomínek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/543/44/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 13.7.2016 v 18,40 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 3.8.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 14.7.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 13.7.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.07.2016
USNESENÍ č. RM/532/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Dostavba kanalizace Svoboda nad Úpou“ s těmito
výhradami:
- v průvodní zprávě je chybně uváděna stávající ČOV ve Svobodě nad Úpou, správně je v TrutnověBohuslavicích;
- v průvodní zprávě je chybně situováno město Svoboda nad Úpou jako východně od Pece pod
Sněžkou a severně od Jánských Lázní, správně je jižně (max. jihovýchodně) od Pece pod Sněžkou a
východně od Janských Lázní;
- v PD je křížení komunikací se stokami a přípojkami navrženo protlakem, dle zkušenosti je protlak v
místních geologických podmínkách většinou neproveditelný (velmi častý výskyt valounů o průměru
větším jak 300 mm;
- v PD nejsou uvedeny dotčené parcely – nutná kontrola;
- stoka „Ulice Kostelní“ s DN 250 je napojena do stávající stoky s DN 200! Je třeba zjistit, jaká část
stávající stoky by se měla přeložit;
- v průvodní zprávě v popisu stoky „Ulice Kostelní I“ je chybně citováno umístění T kusu u č. p. 47,
správně 530;
- v průvodní zprávě v popisu stavebních objektů – výtlačného potrubí (v celé stavbě je pouze 15 m
výtlačné stoky) jsou uváděny sekční uzávěry, proplachová armatura a souběh s gravitační stokou, které
zde nejsou.
USNESENÍ č. RM/533/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1063/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 890 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce
2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332,
541 03 Trutnov, IČ 434 65 439.
b)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1555/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce
2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 příspěvkové organizaci Domov důchodců
Lampertice, se sídlem Trutnov – Lampertice 204, PSČ 54101, IČ 00195022.

c)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1706/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 9.110 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce
2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 spolku SK Akáda, se sídlem Obchodní 282, 542 25
Janské Lázně, IČ 642 02 05.

d)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1899/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní aktivity v roce 2016 č.j.
SVO/1549/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda nad Úpou,
z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601 53 563.
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e)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1892/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 13.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v
roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se
sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885.

f)

znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SVO/1905/2016 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v
roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku SOFTBALL-BASEBALL
SVOBODA, se sídlem Lipová 520, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601 50 807.

USNESENÍ č. RM/534/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let" s alokací
100.000 Kč (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/535/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 1.8.2016 v 15,00 hodin u
veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Vilém Kaňka –
zástupce velitele JSDH Svoboda,
náhradníci: Jan Bartoníček – velitel JSDH Svoboda, Mgr. Petr Týfa.
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu na
dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“ (viz
příloha originálu zápisu).
b)

- Auto Trutnov s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
- AUTOSTYL a.s., IČ 247 27 741, se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov
- OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov,
- Fa RENE a.s., IČ 150 61 931, se sídlem Bratří Štefanů 886/67, 500 03 Hradec Králové,
- STRATOS AUTO, spol. s r.o., IČ 620 28 367, se sídlem Bratří Štefanů 1002, 500 03
Hradec Králové,
- AUTO VINKLER, s.r.o., IČ 280 83 831, se sídlem Lannova 2061/8 110 00 Praha 1 – Nové
Město.

USNESENÍ č. RM/536/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění předžalobní výzvy ve věci úhrady částky plnění za část nákladů na provedení neodkladného
odstranění stavby opěrné zdi ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby
zajistil doručení výzvy paní Zapadlové.
USNESENÍ č. RM/537/44/2016
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: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 970
Trutnov - Horní malá Úpa, Pomezní Boudy.
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USNESENÍ č. RM/538/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby číslo 22 - 440/2016 (viz příloha originálu zápisu) se
Správou KRNAP. Předmětem smlouvy je provedení stavby - zaústění kanalizace do vodního toku ve
vlastnictví Správy KRNAP, Janského potoka.
USNESENÍ č. RM/539/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání Pasport skutečného provedení stavby - Překrytí Janského potoka
HM 2,6312 - 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je součástí nabídky Správy
KRNAP na bezúplatné převzetí této stavby, tj. překrytí Janského potoka včetně koryta potoka a
nábřežních zdí v Kostelní ulici.
USNESENÍ č. RM/540/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/541/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/542/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 na dobu
neurčitou.
USNESENÍ č. RM/543/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh "Zprávy o uplatňování územního plánu obce Mladé Buky" (viz příloha originálu zápisu) a nemá
k němu připomínek.
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