*MESUX000ICNK*
Sp. značka: SVO/2497/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.8.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návštěva odborného konzultanta na veřejné osvětlení

2.

Místní šetření (lokalita Nový svět) za účelem dořešení majetkoprávních vztahů

3.

Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

4.

Návrhy na úpravy OZV města (OZV na místní poplatek z veřejného prostranství,
protihluková vyhláška)

5.

Analýza poskytování pečovatelské služby, kontrola hospodaření PO DPS

6.

Cenová nabídka na zpracování PD včetně elektropřípojky na akci "Přírodní centrum Krakonošova horská jezírka"

7.

Žádost společnosti VAK a.s. o poskytnutí pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem mezideponie

8.

Žádost investora MVE na Černohorském potoce - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě

9.

Žádost o zřízení věcného břemene přístupu a vjezdu na pozemku p.p.č.369/7 k
pozemkům p.p.č. 64/1 a 69/1, vše v k.ú. Maršov II

10.

Žádost o souhlas předkupníka se zřízením věcného břemene k pozemku p.p.č. 453/3 v
k.ú. Maršov I

11.

Návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú.
Maršov I ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I

12.

Žádost o stanovisko města k PD na výstavbu nového oplocení na st.p.č. 197/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o stanovisko města k předložené PD na výstavbu kanalizační přípojky pro
dům čp. 66 v k.ú. Maršov II

14.

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu KHK č.
16RRD11-0007 na pořízení DA pro JSDH Svoboda nad Úpou
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15.

Porucha na vodovodní přípojce u svobodského hřbitova

16.

Návrh na výměnu dosluhující kotle na radnici + vyvložkování komínu v roce 2017

17.

Návrh servisní smlouvy na IT služby pro radnici

18.

Návrh na zavedení moderního informačního systému MOBISYS pro komunikaci
mezi radnicí a občany

19.

Návrh rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport pro děti a
mládež do 18-ti let

20.

Návrh na dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů

21.

Návrh programu 11. veřejného zasedání ZM dne 14.9.2016

22.

Písemné podání paní Uxové k záměru města na umístění zákazu vjezdu do Tyršovy
ulice

23.

Diskuse ohledně stavu objektu bývalého kina na náměstí

24.

Další postup ve věci podání žaloby na paní Zapadlovou o zaplacení částky
410.143,50 Kč za provedené práce na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji

25.

Aktualizace ceníku dřeva a návrh na využití uloženého dřeva v Lázeňské

26.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

27.

Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnosti 2016

28.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 100 o výměře 139 m2 v k.ú. Maršov II

29.

Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

30.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I

31.

Návrh na zřízení opatření pro zpomalení provozu v části Nového Světa

32.

Rozhodnutí MěÚ Trutnov ve věci "Havarijní plán pro polní hnojiště na p.p.č. 270 v
k.ú. Maršov II"

33.

Betonové zábrany ve Staré aleji - podnět Ing. Jiránka

1. Návštěva odborného konzultanta na veřejné osvětlení
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl světelný konzultant Mgr. Štěpán Hellich, DiS., kterého
městu doporučil zpracovatel pasportu veřejného osvětlení z roku 2012, za účelem odborných
konzultací a přípravy zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele projektové dokumentace.
Starosta informoval radu o dvou schůzkách, které na radnici s panem Hellichem již proběhly. Na
těchto schůzkách byly shrnuty základní představy města při postupu rekonstrukce veřejného
osvětlení, dále byl pan Hellich seznámen s pasportem veřejného osvětlení z roku 2012, společně
se servisní firmou VO zmapovali stávající umístění rozvaděčů a kabelů po obci (což v pasportu
VO chybí). Výsledkem těchto schůzek je Zpráva k plánované opravě VO hlavní průjezdní
komunikace - Úpská (viz příloha originálu zápisu). Rekonstrukce VO podél hlavní silnice je
hlavní prioritou v rámci etap postupné rekonstrukce VO po městě, a to s ohledem na jeho špatný
technický stav, který deklaroval i pan Hellich. V rámci společné diskuse bylo jednáno u
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technologiích (LED x sodík), o budoucím umístění sloupů VO (sloupy pouze na jedné straně,
rozteč mezi sloupy cca 40 m, podél hlavní silnice je tedy uvažováno o cca 100 sloupech), o
výměně kabeláže (nutno zmapovat stávající technický stav a zjistit, zda je nutná kompletní
výměna či pouze částečná), o počtu rozvaděčů atd. V neposlední řadě byl předmětem diskuse
způsob financování a ekonomická návratnost této investice. Pan Hellich konstatoval, že v
současné době město vynakládá jen spotřebu elektrické energie 0,5 mil. Kč ročně a v případě
kompletní rekonstrukce a přechodu na LED technologii s řídicím systémem lze dosáhnout úspory
350 - 400 tis. Kč. Další velké úspory bude dosaženo na údržbě osvětlení, která město v současné
době stojí 500 - 700 tis. Kč ročně a s ohledem na špatný technický stav lze předpokládat, že
pokud město nepřistoupí k rekonstrukci VO, budou mít náklady na údržbu VO stoupající
tendenci. Bylo konstatováno, že po kompletní rekonstrukci VO lze dosáhnout roční úspory kolem
1 mil. Kč, přičemž tento 1 mil. Kč by mohl jít na roční úvěrové splátky za předpokladu, že si
město vezme na rekonstrukci VO úvěr. Odhadované náklady na komplexní rekonstrukci VO po
celém městě jsou podle pana Hellicha cca 8,5 mil. Kč bez DPH, tj. za výměnu svítidel a sloupů
(bez kabeláže a bez zemních prací), takže při úvěru se splatností na 10 - 13 let by město nebylo
zatíženo žádnou finanční potřebností navíc, v podstatě by město platilo místo nákladů na
spotřebu elektrické energie a na údržbu ve stejné výši úvěrové splátky. Dále bylo diskutováno o
garantované záruční době na svítidla i sloupy, kdy pan Hellich konstatoval, že dnes už výrobci
běžně garantují záruku 15 let na svítidla a na sloupy kolem 20 let. Doplnil, že ze zkušeností z
výběrových řízení, kterých se již účastnil, doporučuje požadovat, aby vybraný uchazeč v rámci
nabídky měl také potvrzenou záruční dobu od výrobce, tzn., že pokud by vybraný uchazeč dodavatel zanikl či ukončil svou činnost, tak záruku převezme výrobce a lze ji u něj uplatnit tak,
jako kdyby byl dodavatelem.
Na základě jednání, které je stručně výše popsáno, rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby pokračoval ve spolupráci se světelným konzultantem Mgr. Štěpánem
Hellichem, DiS., za účelem odborných konzultací, přípravy a tvorby zadávací dokumentace pro
výběr zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení (podrobně viz
zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/572/47/2016 bylo přijato.
2. Místní šetření (lokalita Nový svět) za účelem dořešení majetkoprávních vztahů
Starosta informoval o místním šetření některých členů rady ze dne 29.8.2016 na Novém Světě s
vlastníky domu na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I a dále s panem Ritterem ohledně uspořádání
majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. Z místního šetření vyplynulo, že vlastnící domu na
p.p.č. 236/9 nemají zájem o směnu či odkup pozemků z finančních důvodů, a proto souhlasili, že
odstraní oplocení z městského pozemku na svůj pozemek. Dále bylo znovu jednáno s panem
Ritterem o směně pozemků, která byla již zveřejněna v roce 2015 (Záměr města č. 15/2015),
avšak nebyla uskutečněna. Pan Ritter s ní souhlasí beze změn, takže rada požaduje od pana
Rittera zálohu ve výši 5.000 Kč, poté bude objednán geometrický plán, znalecké posudky a
dokončena smluvně směna. Dále bylo jednáno s panem Ritterem o kanalizační přípojce k domu
čp. 141, kdy pan Ritter žádá o uložení kanalizační přípojky na pozemek města p.p.č. 238, vše v
k.ú. Maršov I. Dále bylo v rámci jednání rady diskutováno o přípravě dané lokality na výstavbu 6
rodinných domů dle studie Ing. Žateckého. Byly prověřeny inženýrské sítě e připravenost parcel
na výstavbu a tím, že rada se shodla, že by se parcely měly připravit včetně inženýrských sítí a
případné náklady na dovybudování sítí pak započítat do ceny pozemků.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města, aby zajistil u vlastníků pozemku p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I
odstranění plotu z městského pozemku do 31.10.2016.
schvaluje
b)
opětovné zveřejnění záměru směny částí pozemků ve vlastnictví města (část p.p.č.
238 a část p.p.č. 236/8, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku p.p.č. 236/11 v k.ú.
Maršov I dle vyznačení na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu.
bere na vědomí
c)
žádost pana Rittera o uložení kanalizační přípojky na p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I s
tím, že aby se rada mohla k žádosti vyjádřit, potřebuje od žadatele předložit
projektovou dokumentaci, protože se jedná o stavbu, která podléhá povolení
stavebního úřadu a město se musí vyjádřit jak z hlediska vlastníka pozemku, tak z
hlediska účastníka územního řízení.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/573/47/2016 bylo přijato.
3. Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Mgr. Schön předložil radě návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Schön a tajemnice sdělili
radě, že návrh vyhlášek je konzultován s Mgr. Markétou Mlynářovou, vedoucí oddělení dozoru
MV ČR pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Rada se návrhem zabývala s tím, že z návrhu
vyhlášky byl vyjmut odst.1 čl. 1 + příloha č.1 (vymezuje veřejné prostranství, kde je možný
pohyb psů pouze na vodítku) a v návrhu vyhlášky zůstane pouze zákaz přivádění psů na určitá
vymezená veřejná prostranství dle přílohy. Tento upravený návrh vyhlášky bude předložen na
zářijovém jednání zastupitelstvu k projednání.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství (viz příloha originálu zápisu) s tím, že z návrhu vyhlášky byl vyjmut odst.1 čl. 1 +
příloha č.1 (vymezuje veřejné prostranství, kde je možný pohyb psů pouze na vodítku) a v
návrhu vyhlášky zůstane pouze zákaz přivádění psů na určitá vymezená veřejná prostranství dle
přílohy. Tento upravený návrh vyhlášky bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstvu k
projednání.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/574/47/2016 bylo přijato.
4. Návrhy na úpravy OZV města (OZV na místní poplatek z veřejného prostranství,
protihluková vyhláška)
Mgr. Schön předložil radě návrhy:
- Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha
originálu zápisu),
- Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností (viz příloha originálu zápisu),
- Metodický pokyn s návrhem OZV o nočním klidu
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Mgr. Schön a tajemnice sdělili radě, že návrhy vyhlášek byly opět konzultovány s Mgr.
Markétou Mlynářovou, vedoucí oddělení dozoru MV ČR pro Pardubický a Královéhradecký
kraj, protože u obou vyhlášek, které v minulosti byly zastupitelstvem přijaty, odbor dozoru
shledal nedostatky, které sice nejsou protizákonné, ale navrhuje jejich odstranění.
U první vyhlášky je ze strany dozorového orgánu vytýkána skutečnost, že město překročilo meze
zákonného zmocnění a své samostatné působnosti, neboť definovalo pojmy uvedené v zákoně o
místních poplatcích, takže se jedná o rozpor s § 35 odst. 2 zákona o obcích (článek 2 odst. 1
OZV), dále je u jedné položky rozporována použitá sazba a okamžik splatnosti poplatku. Po
jednání dne 18.8.2016 dozorový orgán navrhl přepracovat text některých pasáží, a to formou
nové OZV, tak jak je předloženo v návrhu.
U druhé vyhlášky je ze strany dozorového orgánu vytýkána skutečnost, že město překročilo meze
zákonného zmocnění a své samostatné působnosti, neboť upravuje oblast již upravenou
zákonnými normami, takže se jedná o rozpor s § 35 odst. 2 zákona o obcích (článek 2 odst. 1
písm. b) a čl. 2 odst. 3 OZV). Dále doporučeno vyčlenit pasáž týkající se nočního klidu a řešit ji
samostatnou OZV (předložen návrh této OZV – viz příloha). Po jednání dne 18.8.2016 dozorový
orgán navrhl přepracovat text některých pasáží, a to formou nové OZV o regulaci hlučných
činností, přičemž nejpodstatnějšími změnami jsou odstranění pasáže o nočním klidu, možnost
„hlučet“ vymezenou dobu ve dnech pracovního klidu a přeformulace výjimek.
V této souvislosti tajemnice upozornila na novou legislativu ohledně nočního klidu (viz
metodický materiál v příloze, který reaguje na Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci
OZV města Chrastavy č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve
kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností), kdy rada ani jiný orgán města
nemůže udělovat výjimky z nočního klidu svým rozhodnutím, tak jak je stanoveno v odst. 4 čl. 2
stávající protihlukové vyhlášky č. 2/2015. Doba nočního klidu je regulována zákonem, a to č.
200/1990 Sb., o přestupcích, kdy dle § 47 odst. 21 písm. c) (ve znění účinném od 1. října 2016) je
rušení nočního klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci.
Zákonem o přestupcích je definováno doba nočního klidu jakožto doba od 22. do 6. hodiny. I
když je doba nočního klidu regulována zákonem, neznamená to, že absenci oprávnění obce
regulovat za určitých podmínek dobu nočního klidu, ovšem pouze v samostatné působnosti
formou obecně závazné vyhlášky. V souvislosti s novelou zákona o přestupcích, ztratí tedy obce
od 1. října 2016 možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí
příslušného orgánu obce a výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, bude
možné stanovit pouze v textu obecně závazné vyhlášky. Výjimečné případy, kdy se doba nočního
klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba v obecně závazné vyhlášce vymezit natolik určitě,
aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v
roce předvídat, tj. buď konkrétním datem (např. 1. leden), datovatelným obdobím (například
velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Vymezení
výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze
vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.
Rada se podkladovým materiálem zabývala s tím, že s návrh OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství bude předložen na zářijové jednání zastupitelstva.
Ve věci protihlukové vyhlášky rada konstatovala, že pokud dozorový orgán neshledal OZV
č. 2/2015 protizákonnou, tak se nebude její změnou zabývat a vyčká, zda MV ČR dá návrh
Ústavnímu soudu na její zrušení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz
příloha originálu zápisu), který bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstvu k projednání.
Ve věci protihlukové vyhlášky rada konstatovala, že pokud dozorový orgán neshledal OZV
č. 2/2015 protizákonnou, tak se nebude její změnou zabývat a vyčká, zda MV ČR dá návrh
Ústavnímu soudu na její zrušení (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/575/47/2016 bylo přijato.
5. Analýza poskytování pečovatelské služby, kontrola hospodaření PO DPS
Radě města byl předložen Přehled poskytnuté péče (pečovatelská služba) od 1.1.2016 do
30.6.2016 v Domě s pečovatelskou službou, a to v členění na jednotlivé okrsky (Svoboda nad
Úpou - terén, Svoboda nad Úpou - DPS, Mladé Buky, Janské Lázně, Horní Maršov) a dále
rozbor hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2016 (vše viz přílohy
originálu zápisu). Tajemnice okomentovala jednotlivé přílohy s tím, že počet hodin poskytnuté
pečovatelské služby za 1. pololetí činí 1.713,47 hodin, což v meziročním srovnání znamená opět
mírný nárůst oproti roku 2015 (celkem 3173 hodin za celý rok), nicméně ještě nedosahuje úrovně
roku 2014 (3745 za celý rok). Každopádně má PO ještě před sebou celý půlrok, kdy se mohou
čísla ještě změnit.
U hospodaření příspěvkové organizace tajemnice konstatovala, že rozpočet PO je postupně
naplňován dle rozpočtovaných částek a zatím nikde nedochází k výrazným výkyvům, které by
bylo potřeba řešit. Tajemnice okomentovala zápornou částku na výnosovém účtu 649, která bude
naplněna po ročním zúčtování služeb v bytech DPS a dále byly opraveny částky na výnosovém
účtu 602, kdy příjmy od klientů souhlasí se sestavou Přehled poskytnuté péče a tržby z prodeje
služeb na stejném účtu 602 byly opraveny na částku 2.214 Kč (v podrobném účetnictví je
rozlišováno analytickým členěním účtu 602). Dále tajemnice konstatovala, že se daří udržet
deklarovaná úspora cca 1 mil. Kč na provozním příspěvku zřizovatele organizaci opatřeními,
které byly zavedeny v roce 2015. Sledováním provozních nákladů od roku 2010, resp. "čistého"
provozního příspěvku od roku 2010 (tj. provozní příspěvek zřizovatele mínus nařízené odvody z
odpisů) dochází od roku 2015 k úsporám (Vývoj "čistého" provozního příspěvku zřizovatele: rok
2010 - 2.320.000 Kč, rok 2011 - 1.308.000 Kč, rok 2012 - 1.909.000 Kč, rok 2013 - 1.856.000
Kč, rok 2014 - 1.910.000 Kč, rok 2015 - 1.410.000 Kč, rok 2016 - 1.050.000 Kč k 31.8.2016).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přehled poskytnuté péče (pečovatelská služba) od 1.1.2016 do 30.6.2016 v Domě s
pečovatelskou službou, a to v členění na jednotlivé okrsky (Svoboda nad Úpou - terén, Svoboda
nad Úpou - DPS, Mladé Buky, Janské Lázně, Horní Maršov) a dále rozbor hospodaření PO Dům
s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2016 (vše viz přílohy originálu zápisu) a komentář
tajemnice k těmto dokumentům (viz zápis) bez námitek
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/576/47/2016 bylo přijato.
6. Cenová nabídka na zpracování PD včetně elektropřípojky na akci "Přírodní
centrum - Krakonošova horská jezírka"
Radě města byla předložena cenová nabídka od Ing. Libora Fanty, Lnářská 598, 541 01 Trutnov,
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IČ 66827957 (není plátce DPH) na zpracování projektové dokumentace včetně elektroinstalace
na akci "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka", a to ve výši 41.500 Kč.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od Ing. Libora Fanty, Lnářská 598, 541 01 Trutnov, IČ 66827957 (není plátce
DPH) na zpracování projektové dokumentace včetně elektroinstalace na akci "Přírodní centrum Krakonošova horská jezírka", a to ve výši 41.500 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/577/47/2016 bylo přijato.
7. Žádost společnosti VAK a.s. o poskytnutí pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem mezideponie
Radě města byla předložena žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o poskytnutí
pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely deponie vytěženého materiálu z
opravy vodovodního řádu na Sluneční stráni v září 2016. Rada se žádostí zabývala a hlasovala o
následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o poskytnutí pozemku p.p.č. 808/16 v
k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely deponie vytěženého materiálu z opravy vodovodního řádu na
Sluneční stráni v září 2016 s tím, že po likvidaci vytěženého materiálu z daného pozemku bude
stržen povrch ve výšce cca 15 cm, bude doplněna kvalitní ornice a zaseta tráva. V návrhu nového
ÚP bude území řešeno jako zelená plocha, nikoliv jako parkoviště.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/578/47/2016 bylo přijato.
8. Žádost investora MVE na Černohorském potoce - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě o věcném břemenu ze dne 31.8.2016, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu
zápisu) a týká se žádosti investora MVE na Černohorském potoce o umístění zemní kabelové
přípojky na pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I. Mgr. Hynek vysvětlil, v čem Dodatek č. 2
spočívá. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu ze dne 31.8.2016, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu) a týká se
žádosti investora MVE na Černohorském potoce o umístění zemní kabelové přípojky na
pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/579/47/2016 bylo přijato.

7

9. Žádost o zřízení věcného břemene přístupu a vjezdu na pozemku p.p.č.369/7 k
pozemkům p.p.č. 64/1 a 69/1, vše v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Jirsákových o odkup nebo zřízení věcného břemene
na provedený chodník a vjezd na pozemku města p.p.č. 369/7. Dále byla radě předložena radě
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu ze dne 16.2.2012,
která celou situaci již řeší a to ujednáním o znění Smlouvy o věcném břemeni včetně
pozemkového snímku. V tomto znění smlouvy však není řešen snížený sjezd na chodníku na
p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II, přestože na situačním výkresu vjezdu je vyznačen a ve skutečnosti
přímo na místě skutečně existuje. Dále se Mgr. Hynek dotázal, zda je objekt již zkolaudován.
Ing. Hůrka odpověděl, že nikoliv, ani nemá žádost o kolaudaci. Ve výše uvedené smlouvě z
16.2.2012 je však ujednáno, že budoucí oprávněný je povinen ve lhůtě tří měsíců ode dne právní
moci rozhodnutí o prozatímním užívání stavby nebo, kdy mu bude doručen kolaudační souhlas
ke stavbě na pozemku st.p.č. 69/1 v k.ú. Maršov II, uzavřít příslušnou smlouvu o věcném
břemeni. Protože však objekt dosud není zkolaudován, není město povinno smlouvu zatím
uzavírat. Nicméně je třeba formou dodatku k výše uvedené smlouvě rozšířit znění smlouvy o
pozemek p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
odprodej části pozemku p.p.č. 369/7 v souvislosti s vybudováním chodníku a
vjezdu na pozemku města p.p.č. 369/7 (viz zápis).
bere na vědomí
b)
žádost manželů Jirsákových o odkup nebo zřízení věcného břemene na provedený
chodník a vjezd na pozemku města p.p.č. 369/7 s tím, že Smlouva o právu k
provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu ze dne 16.2.2012 celou
situaci již řeší, a to ujednáním o znění Smlouvy o věcném břemeni včetně
pozemkového snímku. V tomto znění smlouvy však není řešen snížený sjezd na
chodníku na p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II, přestože na situačním výkresu vjezdu je
vyznačen a ve skutečnosti přímo na místě skutečně existuje. Ve výše uvedené
smlouvě z 16.2.2012 je ujednáno, že budoucí oprávněný (tj. město) je povinen ve
lhůtě tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o prozatímním užívání stavby
nebo, kdy mu bude doručen kolaudační souhlas ke stavbě na pozemku st.p.č. 69/1 v
k.ú. Maršov II, uzavřít příslušnou smlouvu o věcném břemeni. Protože však objekt
dosud není zkolaudován, není město povinno smlouvu zatím uzavírat. Nicméně je
třeba formou dodatku k výše uvedené smlouvě rozšířit znění smlouvy o pozemek
p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/580/47/2016 bylo přijato.
10. Žádost o souhlas předkupníka se zřízením věcného břemene k pozemku p.p.č. 453/3
v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost manželů Halouzkových o souhlas předkupníka se zřízením
věcného břemene k jejich pozemku p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s.. Tento pozemek je sice ve vlastnictví manželů Halouzkových, ale je zatížen v LV
předkupním právem pro město, a proto je třeba souhlasu města coby předkupníka. Tajemnice
doplnila, že manželé Halouzkovi si zároveň požádali o zrušení předkupního práva, které bude
projednávat zastupitelstvo dne 14.9.2016. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí manželů Halouzkových o souhlas předkupníka (tedy města) se zřízením věcného
břemene k jejich pozemku p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
a.s..
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/581/47/2016 bylo přijato.
11. Návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú.
Maršov I ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele
p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú.
Maršov I v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/118/10/2016 písm. a) ze dne 15.9.2016 (viz
příloha originálu zápisu). Mgr. Hynek znovu připomněl celou záležitost s tím, že pokud město
chce nabídnout SVJ Pietteho náměstí podíl města na pozemcích vzadu, na kterých stojí kůlny, je
třeba tak učinit do konce roku, protože se prý připravuje novela zákona od ledna 2017, kdy se
podíl v SVJ musí opět nabídnout nejprve všem členům SVJ, a pokud všichni odmítnou, tak
teprve poté je možné jej prodat. Proto apeloval na rychlé uzavření výše uvedené smlouvy a
následné uzavření smlouvy o prodeji parcely p.p.č. 644 dle usnesení zastupitelstva
č. ZM/118/10/2016 písm. b), c) a e) ze dne 15.9.2016. Navrhl, aby město neprodleně zajistilo
ocenění podílů města pod kůlnami a přitom, aby nebylo zapomenuto na povinnou formulaci dle
sdělení KN. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve
prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I v souladu s usnesením
zastupitelstva č. ZM/118/10/2016 písm. a) ze dne 15.9.2016 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/582/47/2016 bylo přijato.
12. Žádost o stanovisko města k PD na výstavbu nového oplocení na st.p.č. 197/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Antonových o stanovisko města k předložené
jednoduché projektové dokumentaci na výstavbu nového oplocení kolem jejich pozemku st.p.č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle vyznačení v situačním výkresu v příloze originálu zápisu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost manželů Antonových o stanovisko města k předložené jednoduché projektové
dokumentaci na výstavbu nového oplocení kolem jejich pozemku st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle vyznačení v situačním výkresu v příloze originálu zápisu s tím, že vnější hrana
podezdívky oplocení musí být na hranici jejich parcely a nesmí zasahovat do pozemku města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/583/47/2016 bylo přijato.
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13. Žádost o stanovisko města k předložené PD na výstavbu kanalizační přípojky pro
dům čp. 66 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost pana Eduarda Šurina o stanovisko města k předložené
projektové dokumentaci na výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v Maršově II.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby s názvem "Kanalizační
přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66" z listopadu 2010, kterou vypracovala Ing. Blanka
Matějíčková (viz příloha originálu zápisu) řeší kanalizační přípojku podél komunikace na p.p.č.
426 v k.ú. Maršov II mimo asfaltovou plochu s napojením na připravenou přípojku u domu
manželů Píchových čp. 330, tzn., že k překopu asfaltové komunikace dojde příčně u tohoto
domu. Starosta informoval radu, že byl na místě s panem Rajsnerem a jednali s panem Šurinem,
který sdělil, že možná povede přípojku jinak, a to částečně podél asfaltové komunikace na p.p.č.
426, dále příčně přes asfaltovou komunikace a po hraně pozemku p.p.č. 425/2, dále přes p.p.č.
425/1 (ve vlastnictví města) do šachty umístěné na p.p.č. 408 a že jedná s vlastníky pozemků
p.p.č. 425/2 a 408. Nicméně radě byla předložena výše uvedená PD. Dále se rada zabývala
parcelou p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II, ke které město nemá vůbec přístup a nepotřebuje ji.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti pana Eduarda Šurina o stanovisko města k předložené
projektové dokumentaci na výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v
Maršově II. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby s
názvem "Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66" z listopadu 2010, kterou
vypracovala Ing. Blanka Matějíčková (viz příloha originálu zápisu) řeší kanalizační
přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II mimo asfaltovou plochu
s napojením na připravenou přípojku u domu manželů Píchových čp. 330, tzn., že k
překopu asfaltové komunikace dojde příčně u tohoto domu. Rada stanovila, že vše
bude řešeno Smlouvou o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s tím, že budou jasně stanoveny podmínky vedení
přípojky mimo asfalt v zelené ploše (nesmí poškodit krajnici asfaltové vozovky,
následné ozelenění) a vedení přípojky přes komunikaci (povinnost provedení
zhutnění a předložení atestu zhutnění).
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II s tím, že tento
záměr bude zaslán vlastníkovi pozemku p.p.č 425/2.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/584/47/2016 bylo přijato.
14. Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu KHK
č. 16RRD11-0007 na pořízení DA pro JSDH Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu
KHK č. 16RRD11-0007 na pořízení DA pro JSDH Svoboda nad Úpou na částku 249.000 Kč.
Starosta informoval radu, že kraj připravuje ještě jednu smlouvu na zbývající částku do
celkových 300.000 Kč. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu KHK č. 16RRD11-0007 na
pořízení DA pro JSDH Svoboda nad Úpou na částku 249.000 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/585/47/2016 bylo přijato.
15. Porucha na vodovodní přípojce u svobodského hřbitova
Rada města projednala záležitost ohledně poruchy na vodovodní přípojce u svobodského
hřbitova a pověřila pana Rajsnera, aby projednal výměnu vodovodní přípojky až do stávající
šachty současně ve spolupráci s VAK Trutnov a.s s tím, že předběžné náklady na výměnu
starosta zašle všem radním, jakmile budou známy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně poruchy na vodovodní přípojce u svobodského hřbitova a pověřila pana
Rajsnera, aby projednal výměnu vodovodní přípojky až do stávající šachty současně ve
spolupráci s VAK Trutnov a.s.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/586/47/2016 bylo přijato.
16. Návrh na výměnu dosluhující kotle na radnici + vyvložkování komínu v roce 2017
Stavební technik města předložil radě informace ohledně havarijního stavu komínového systému,
kdy revizní technik předal městu revizní zprávu pouze na 1 rok s tím, že pokud nebude
provedeno nové vyvložkování komínového systému, tak město už příště revizí neprojde. V
souvislosti s tím stavební technik města upozorňuje na špatný technický stav kotle pro radnici,
který už rovněž dosluhuje a s ohledem na jeho stáří (je z roku 1993) už nejsou dostupné náhradní
díly pro výměnu a nyní se berou z vyřazeného stejného kotle pro bývalé kino, ale i tam už
náhradní díly rovněž docházejí. Z tohoto důvodu navrhuje dvě varianty:
1) provést ještě letos vyvložkování komínového systému - cca 25.000 Kč,
2) zařadit do rozpočtu 2017 a začlenit částku 100 – 120 tis. Kč na pořízení nového kotle +
vyložkování komínového systému.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zapracování částky do rozpočtu 2017 ve výši 100 – 120 tis. Kč na pořízení nového kotle včetně
vyvložkování komínového systému s ohledem na havarijní stav (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/587/47/2016 bylo přijato.
17. Návrh servisní smlouvy na IT služby pro radnici
Tajemnice MěÚ radě předložila návrh servisní smlouvy s externím IT technikem (pan Pavel
Forman), se kterým již radnice spolupracuje v oblastech, ve kterých nemá stávající IT technik
dostatek zkušeností a znalostí, a to pouze pro radnici + knihovna. Příspěvkové organizace si musí
IT záležitosti řešit samy. Tajemnice informovala radu o stále se zvyšujícím tlaku na veřejnou
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správu v oblasti IT v souvislosti s elektronizací veřejné správy, kdy na nové technologie a
požadavky, bezpečnost dat již není radnice schopna reagovat bez zkušeného IT technika. V
podkladovém materiálu je popsáno rozdělení kompetencí mezi oba IT techniky a servisní
smlouva s panem Formanem je navržena s paušálem 4.500 Kč měsíčně, tzn., že oproti
stávajícímu stavu je zde navýšení pouze o 4.500 Kč. Po krátké diskusi nad potřebností této
služby bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh servisní smlouvy s externím IT technikem - Pavel Forman, IČ 49996797 (viz příloha
originálu zápisu) s paušálem 4.500 Kč měsíčně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)
USNESENÍ č. RM/588/47/2016 bylo přijato.

18. Návrh na zavedení moderního informačního systému MOBISYS pro komunikaci
mezi radnicí a občany
V souvislosti s posledním korespondenčním jednáním rady ohledně protipovodňových opatření
byl radě předložen materiál s podrobnostmi o informačním systému MOBISYS včetně návrhu
smlouvy s dodavatelem společností Macron Software, spol. s r.o., IČ 26156831 (vše viz přílohy
originálu zápisu). Tajemnice ve zkratce tento systém představila, bylo možné si ho odzkoušet
zaregistrováním se k odběru zpráv z Janských Lázní. Systém je levnou alternativou pro rychlé
informování obyvatel přes mobilní telefony, je jednoduchý na obsluhu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zavedení informačního systému MOBISYS pro komunikaci radnice s občany přes mobilní
telefony včetně návrhu smlouvy s dodavatelem společností Macron Software, spol. s r.o., IČ
26156831 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/589/47/2016 bylo přijato.

19. Návrh rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport pro děti a
mládež do 18-ti let
Radě města byl předložen návrh rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport
pro děti a mládež do 18-ti let s alokací 100.000 Kč . Ve lhůtě do 16.8.2016 byly podány pouze
dvě žádosti:
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., IČ 68247885, žádost o 40.000 Kč
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384, žádost o 20.000 Kč
Žádosti jsou v pořádku v souladu s dotačním programem, a proto rada navrhne zastupitelstvu
vyhovět žadatelům v plné míře s ohledem na nevyčerpanou alokaci.
bylo hlasováno o návrhu usnesení
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Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport pro
děti a mládež do 18-ti let s alokací 100.000 Kč . Ve lhůtě do 16.8.2016 byly podány pouze dvě
žádosti:
- Sportovní klub MFC Svoboda z.s., IČ 68247885, žádost o 40.000 Kč,
- TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384, žádost o 20.000 Kč.
Žádosti jsou v pořádku v souladu s dotačním programem, a proto rada navrhuje zastupitelstvu
vyhovět žadatelům v plné míře s ohledem na nevyčerpanou alokaci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/590/47/2016 bylo přijato.
20. Návrh na dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů
Radě města byl předložen tajemnicí návrh na dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů
(viz příloha originálu zápisu).
Původní znění odstavce 16.3:
16.3. Organizace vede:
- pokladnu pro rozpočtovou činnost, jejíž limit je stanoven ve výši 50.000,-Kč,
- pokladnu pro hospodářskou činnost (bytové hospodářství), jejíž limit je 20.000,-Kč.
Změna spočívá v navýšení limitu pokladny pro rozpočtovou činnost z 50.000 Kč na 100.000 Kč,
a to s ohledem na výběr odpadového poplatku, kdy převažují hotovostní platby a například v
červnu se muselo jezdit s odvodem z pokladny i dvakrát denně. Dalším důvodem jsou výplaty
mezd v hotovosti pro VPP. U podpisového řádu byla provedena aktualizace s ohledem na
personální změny na radnici.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/591/47/2016 bylo přijato.
21. Návrh programu 11. veřejného zasedání ZM dne 14.9.2016
Radě města byl předložen návrh programu 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 14.9.2016 (viz příloha originálu zápisu). bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/592/47/2016 bylo přijato.
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22. Písemné podání paní Uxové k záměru města na umístění zákazu vjezdu do Tyršovy
ulice
Radě města bylo předloženo písemné podání paní Uxové z Tyršovy ulice, kterým reaguje na
záměr rady umístit značku vjezdu do Tyršovy ulice. Rada se znovu tedy zabývala situací v
Tyršově ulici a způsobem parkování, vjezdu a výjezdu vozidel z této lokality s ohledem na
bezpečnost dopravy, ale také bezpečnost pohybu dětí a chodců v této lokalitě. Vzhledem k tomu,
že nedošlo ke shodě, jak řešit tuto problematiku a i názory občanů z této lokality jsou různé, rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemné podání paní Uxové z Tyršovy ulice, kterým reaguje na záměr rady umístit značku
vjezdu do Tyršovy ulice. Rada se znovu zabývala situací v Tyršově ulici a způsobem parkování,
vjezdu a výjezdu vozidel z této lokality s ohledem na bezpečnost dopravy, ale také bezpečnost
pohybu dětí a chodců v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě, jak řešit danou
situaci, rada požádá o pomoc dopravního projektanta či znalce, aby navrhl optimální způsob
řešení dopravy v dané lokalitě z hlediska bezpečnosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/593/47/2016 bylo přijato.
23. Diskuse ohledně stavu objektu bývalého kina na náměstí
Mgr. Týfa navrhl, aby se rada opět zabývala stavem objektu bývalého kina na náměstí, který
náměstí rozhodně nezdobí. Bylo krátce diskutováno nad danou problematikou (zda opravit
alespoň přední fasádu, zda prodat, zda hledat jiné využití pro objekt - např. startovací byty v
podkroví + kavárna + výstavní expozice, např. o prvním medailistovi Československa ve skoku
na lyžích - Franz Wende, který žil ve Svobodě). Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní
problém, rada se shodla na tom, že je třeba znovu zahájit debatu v zastupitelstvu a požádat
jednoznačně zastupitelstvo o stanovisko, zda tedy objekt prodat či se jej ponechat, a pokud tedy
ponechat, tak jak postupovat dál. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání na zářijovém zastupitelstvu stav objektu bývalého kina na
náměstí (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/594/47/2016 bylo přijato.
24. Další postup ve věci podání žaloby na paní Zapadlovou o zaplacení částky
410.143,50 Kč za provedené práce na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji
Radě města byl předložen email městského právníka Mgr. Huspeka ohledně dalšího možného
postupu ve věci vymáhání nákladů po paní Zapadlové za stavbu "Stabilizace svahu pod čp. 463
ve Svobodě nad Úpou", kterou nařídil stavební úřad. Účastníci řízení se nedohodli na společné
úhradě nákladů, a proto muselo podle stavebního zákona veškeré náklady uhradit město. Město
nyní tedy stojí před rozhodnutím, zda podat na paní Zapadlovou žalobu o zaplacení částky ve
výši 410.143,50 Kč, protože paní Zapadlová na výzvu k úhradě nákladů ani na předžalobní
výzvu k plnění nereagovala zaplacením požadované částky (obě Výzvy byly řádně a
prokazatelně doručeny).
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V emailu Mgr. Huspeka jsou zároveň uvedeny podmínky pro případné právní zastupování
(složení zálohy na odměnu a další náklady právního zastoupení ve výši
50.000,- Kč s tím, že v této záloze není zahrnut soudní poplatek za podání předmětné žaloby ve
výši 20.508,- Kč).
Rada města o dané záležitosti krátce diskutovala s tím, že s ohledem na závažnost a výši dluhu
předá celou záležitost k rozhodnutí na nejbližší jednání zastupitelstva. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání záležitost ohledně dalšího postupu ve věci vymáhání nákladů
ve výši 410.143,50 Kč po paní Zapadlové za stavbu "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě
nad Úpou", kterou nařídil stavební úřad s tím, že starosta zajistí účast městského právníka na
jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/595/47/2016 bylo přijato.
25. Aktualizace ceníku dřeva a návrh na využití uloženého dřeva v Lázeňské
Radě města byly předloženy informace o tom, že město disponuje velkým množstvím dřeva, o
které není zájem obecně, natož za minimální ceny, které byly stanoveny v roce 2011.
V Lázeňské ulici na místě, kde by měla stát nová hasičská zbrojnice je uloženo dřevo z obrovské
pokácené lípy z Maršova II a dále kulatina z pokácených smrků a javorů. Jedná se o obrovské
lipové špalky (kulatina) a je nutno řešit co s nimi. Radě byly předloženy dva návrhy:
1) Návrh: mimořádná nabídka - nabídnout lidem zdarma za vlastní odvoz, případně za dovoz
městskou technikou (za úhradu dle ceníku dopravného)
2) Návrh: přehodnotit sazby v ceníku a sjednotit ceny dřeva bez rozlišení za ceny dle obce
Horního Maršova, tj. za 400,-Kč + DPH za 1 PRM
Rada návrhy neakceptovala a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby oslovil pana Ladislava Šteruského a firmu, která pracuje se dřevem v areálu
Krkonošských papíren za velkým JIPem a požádal je o nabídku, za kolik by si dřevo od města
odkoupili.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/596/47/2016 bylo přijato.
26. Přidělení uvolněného bytu v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
radě města byla předložena informace ředitele DPS o uvolnění bytu č. 36 v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem Mgr. Hynkové na přidělení bytu dle Pořadníku
žadatelů, tj. panu Jaroslavu Zemanovi. Pokud pan Zeman přidělení bytu odmítne, tak postupovat
rovněž dle Pořadníku dle návrhu Mgr. Hynkové (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu Mgr. Hynkové, a to panu
Jaroslavu Zemanovi, který je na prvním místě v Pořadníku žadatelů. Pokud pan Zeman přidělení
bytu odmítne, postupovat dle pořadí v Pořadníku žadatelů, tj. nabídnout nejprve paní Lamkové
(povinnost jednorázové úhrady 10.000 Kč), dále panu Aloisu Miláčkovi atd.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/597/47/2016 bylo přijato.
27. Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnosti 2016
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ
Rigel (viz příloha originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových
slavností. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/598/47/2016 bylo přijato.
28. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 100 o výměře 139 m2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Leitgebových o pronájem části pozemku p.p.č. 100
v k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2 na dobu pěti let za účelem parkování auta, ukládání dřeva
a údržby pozemku sekáním a shrabováním. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2 na
dobu pěti let za účelem parkování auta, ukládání dřeva a údržby pozemku sekáním a
shrabováním.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/599/47/2016 bylo přijato.
29. Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/600/47/2016 bylo přijato.
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30. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Martina Procházky o odprodej části pozemku p.p.č.
265/1 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala s tím, že starosta navrhl neprodávat část
pozemku, protože by tudy v budoucnu mohl být dokončen chodník z Černohorské ulice zadem
kolem PROMu po pozemcích města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města odprodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, protože by tudy v
budoucnu mohl být dokončen chodník z Černohorské ulice zadem kolem PROMu po pozemcích
města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/601/47/2016 bylo přijato.
31. Návrh na zřízení opatření pro zpomalení provozu v části Nového Světa
Před projednáváním tohoto bodu se Ing. Špetla vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost provozovatele objektu Penzion Family a vlastníka sousedního
domu čp. 137 na Novém světě na zřízení opatření pro zpomalení provozu v části města Nový
svět, a to instalací retardérů v místech dle zákresu v přílohové mapce (viz příloha originálu
zápisu). Ing. Jiránek řekl, že v dané lokalitě žije málo obyvatel a provoz je tam tak malý, že
nesouhlasí s instalací retardérů. Rada se žádostí zabývala i z hlediska odtoku dešťových vod, zda
by retardéry nezpůsobovaly škody na sousedních pozemcích. Vzhledem k tomu, že rada
konstatovala, že není odborníkem na dopravu, bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost provozovatele objektu Penzion Family a vlastníka sousedního domu čp. 137 na Novém
světě na zřízení opatření pro zpomalení provozu v části města Nový svět, a to instalací retardérů
v místech dle zákresu v přílohové mapce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje
starostu, aby pozval do lokalit Tyršova, Nový svět a u Domu s pečovatelskou službou dopravního
experta za účelem zpracování návrhu řešení dopravy, resp. zpomalení dopravy v daných částech
města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/602/47/2016 bylo přijato.
32. Rozhodnutí MěÚ Trutnov ve věci "Havarijní plán pro polní hnojiště na p.p.č. 270 v
k.ú. Maršov II"
Starosta předložil radě Rozhodnutí MěÚ Trutnov - odboru životního prostředí ve věci "Havarijní
plán pro polní hnojiště na p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II" a informoval radu o podaném odvolání
proti tomuto rozhodnutí, které učinil. Dále informoval radu o výsledku místního šetření, které
svolala Ing. Brázdová na 16.8.2016 a kterého se účastnil Ing. Chmelař, protože v té době byl na
dovolené a místostarosta dal plnou moc Ing. Chmelařovi, jelikož se také z pracovních důvodů
nemohl účastnit místního šetření. Místního šetření se paní Říhová stejně nezúčastnila. Starosta
informoval radu, že navrhl Ing. Brázdové na umístění hnojišť jiné pozemky ve vlastnictví paní
Říhové nebo společnosti Pod Černým vrchem s.r.o., které nejsou blízko vodních toků, obydlí
nebo cest, které využívají občané a turisté při výletech na Rýchory nebo na Modrokamennou
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boudu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí MěÚ Trutnov - odboru životního prostředí ve věci "Havarijní plán pro polní hnojiště
na p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II" a podané odvolání proti tomuto rozhodnutí, které učinil starosta a
schvaluje bez námitek dosud učiněný postup starosty (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/603/47/2016 bylo přijato.
33. Betonové zábrany ve Staré aleji - podnět Ing. Jiránka
Na závěr jednání rady požádal Ing. Jiránek, aby byly do Staré aleje z obou stran (od Waliska i od
domu Kyselových) vráceny betonové zábrany, resp. květináče, protože do klidové části Staré
aleje opět vjíždějí auta a také zde parkují. Starosta a tajemnice přislíbili, že zajistí u vedoucího
technické čety.

Schůze Rady města byla ukončena dne 31.8.2016 ve 22,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 21.9.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
2.9.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 31.8.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.08.2016
USNESENÍ č. RM/572/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby pokračoval ve spolupráci se světelným konzultantem Mgr. Štěpánem
Hellichem, DiS., za účelem odborných konzultací, přípravy a tvorby zadávací dokumentace
pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/573/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města, aby zajistil u vlastníků pozemku p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I
odstranění plotu z městského pozemku do 31.10.2016.
schvaluje
b)
opětovné zveřejnění záměru směny částí pozemků ve vlastnictví města (část p.p.č.
238 a část p.p.č. 236/8, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku p.p.č. 236/11 v k.ú.
Maršov I dle vyznačení na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu.
bere na vědomí
c)
žádost pana Rittera o uložení kanalizační přípojky na p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I s tím,
že aby se rada mohla k žádosti vyjádřit, potřebuje od žadatele předložit projektovou
dokumentaci, protože se jedná o stavbu, která podléhá povolení stavebního úřadu a
město se musí vyjádřit jak z hlediska vlastníka pozemku, tak z hlediska účastníka
územního řízení.
USNESENÍ č. RM/574/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství (viz příloha originálu zápisu) s tím, že z návrhu vyhlášky byl vyjmut odst.1 čl. 1
+ příloha č.1 (vymezuje veřejné prostranství, kde je možný pohyb psů pouze na vodítku) a v
návrhu vyhlášky zůstane pouze zákaz přivádění psů na určitá vymezená veřejná prostranství
dle přílohy. Tento upravený návrh vyhlášky bude předložen na zářijovém jednání
zastupitelstvu k projednání.
USNESENÍ č. RM/575/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz
příloha originálu zápisu), který bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstvu k
projednání. Ve věci protihlukové vyhlášky rada konstatovala, že pokud dozorový orgán
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neshledal OZV č. 2/2015 protizákonnou, tak se nebude její změnou zabývat a vyčká, zda MV
ČR dá návrh Ústavnímu soudu na její zrušení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/576/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přehled poskytnuté péče (pečovatelská služba) od 1.1.2016 do 30.6.2016 v Domě s
pečovatelskou službou, a to v členění na jednotlivé okrsky (Svoboda nad Úpou - terém,
Svoboda nad Úpou - DPS, Mladé Buky, Janské Lázně, Horní Maršov) a dále rozbor
hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2016 (vše viz přílohy originálu
zápisu) a komentář tajemnice k těmto dokumentům (viz zápis) bez námitek
USNESENÍ č. RM/577/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od Ing. Libora Fanty, Lnářská 598, 541 01 Trutnov, IČ 66827957 (není
plátce DPH) na zpracování projektové dokumentace včetně elektroinstalace na akci "Přírodní
centrum - Krakonošova horská jezírka", a to ve výši 41.500 Kč.
USNESENÍ č. RM/578/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o poskytnutí pozemku p.p.č. 808/16 v
k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely deponie vytěženého materiálu z opravy vodovodního řádu
na Sluneční stráni v září 2016 s tím, že po likvidaci vytěženého materiálu z daného pozemku
bude stržen povrch ve výšce cca 15 cm, bude doplněna kvalitní ornice a zaseta tráva. V
návrhu nového ÚP bude území řešeno jako zelená plocha, nikoliv jako parkoviště.
USNESENÍ č. RM/579/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu ze dne 31.8.2016, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu) a týká
se žádosti investora MVE na Černohorském potoce o umístění zemní kabelové přípojky na
pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/580/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
odprodej části pozemku p.p.č. 369/7 v souvislosti s vybudováním chodníku a vjezdu
na pozemku města p.p.č. 369/7 (viz zápis).
bere na vědomí
b)
žádost manželů Jirsákových o odkup nebo zřízení věcného břemene na provedený
chodník a vjezd na pozemku města p.p.č. 369/7 s tím, že Smlouva o právu k
provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu ze dne 16.2.2012 celou
situaci již řeší, a to ujednáním o znění Smlouvy o věcném břemeni včetně
pozemkového snímku. V tomto znění smlouvy však není řešen snížený sjezd na
chodníku na p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II, přestože na situačním výkresu vjezdu je
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vyznačen a ve skutečnosti přímo na místě skutečně existuje. Ve výše uvedené
smlouvě z 16.2.2012 je ujednáno, že budoucí oprávněný (tj. město) je povinen ve
lhůtě tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o prozatímním užívání stavby nebo,
kdy mu bude doručen kolaudační souhlas ke stavbě na pozemku st.p.č. 69/1 v k.ú.
Maršov II, uzavřít příslušnou smlouvu o věcném břemeni. Protože však objekt dosud
není zkolaudován, není město povinno smlouvu zatím uzavírat. Nicméně je třeba
formou dodatku k výše uvedené smlouvě rozšířit znění smlouvy o pozemek p.p.č. 439
v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/581/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí manželů Halouzkových o souhlas předkupníka (tedy města) se zřízením věcného
břemene k jejich pozemku p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s..
USNESENÍ č. RM/582/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I
ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I v souladu s
usnesením zastupitelstva č. ZM/118/10/2016 písm. a) ze dne 15.9.2016 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/583/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost manželů Antonových o stanovisko města k předložené jednoduché projektové
dokumentaci na výstavbu nového oplocení kolem jejich pozemku st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle vyznačení v situačním výkresu v příloze originálu zápisu s tím, že vnější hrana
podezdívky oplocení musí být na hranici jejich parcely a nesmí zasahovat do pozemku města.
USNESENÍ č. RM/584/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti pana Eduarda Šurina o stanovisko města k předložené
projektové dokumentaci na výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v Maršově
II. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby s názvem
"Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66" z listopadu 2010, kterou
vypracovala Ing. Blanka Matějíčková (viz příloha originálu zápisu) řeší kanalizační
přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II mimo asfaltovou plochu s
napojením na připravenou přípojku u domu manželů Píchových čp. 330, tzn., že k
překopu asfaltové komunikace dojde příčně u tohoto domu. Rada stanovila, že vše
bude řešeno Smlouvou o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s tím, že budou jasně stanoveny podmínky vedení
přípojky mimo asfalt v zelené ploše (nesmí poškodit krajnici asfaltové vozovky,
následné ozelenění) a vedení přípojky přes komunikaci (povinnost provedení
zhutnění a předložení atestu zhutnění).
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schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II s tím, že tento
záměr bude zaslán vlastníkovi pozemku p.p.č 425/2.
USNESENÍ č. RM/585/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu KHK č. 16RRD11-0007 na
pořízení DA pro JSDH Svoboda nad Úpou na částku 249.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/586/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně poruchy na vodovodní přípojce u svobodského hřbitova a pověřila pana
Rajsnera, aby projednal výměnu vodovodní přípojky až do stávající šachty současně ve
spolupráci s VAK Trutnov a.s.
USNESENÍ č. RM/587/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zapracování částky do rozpočtu 2017 ve výši 100 – 120 tis. Kč na pořízení nového kotle
včetně vyvložkování komínového systému s ohledem na havarijní stav (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/588/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh servisní smlouvy s externím IT technikem - Pavel Forman, IČ 49996797 (viz příloha
originálu zápisu) s paušálem 4.500 Kč měsíčně.
USNESENÍ č. RM/589/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zavedení informačního systému MOBISYS pro komunikaci radnice s občany přes mobilní
telefony včetně návrhu smlouvy s dodavatelem společností Macron Software, spol. s r.o., IČ
26156831 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/590/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport
pro děti a mládež do 18-ti let s alokací 100.000 Kč . Ve lhůtě do 16.8.2016 byly podány pouze
dvě žádosti:
- Sportovní klub MFC Svoboda z.s., IČ 68247885, žádost o 40.000 Kč,
- TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384, žádost o 20.000 Kč.
Žádosti jsou v pořádku v souladu s dotačním programem, a proto rada navrhuje zastupitelstvu
vyhovět žadatelům v plné míře s ohledem na nevyčerpanou alokaci.
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USNESENÍ č. RM/591/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/592/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/593/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemné podání paní Uxové z Tyršovy ulice, kterým reaguje na záměr rady umístit značku
vjezdu do Tyršovy ulice. Rada se znovu zabývala situací v Tyršově ulici a způsobem
parkování, vjezdu a výjezdu vozidel z této lokality s ohledem na bezpečnost dopravy, ale také
bezpečnost pohybu dětí a chodců v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě, jak
řešit danou situaci, rada požádá o pomoc dopravního projektanta či znalce, aby navrhl
optimální způsob řešení dopravy v dané lokalitě z hlediska bezpečnosti.
USNESENÍ č. RM/594/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání na zářijovém zastupitelstvu stav objektu bývalého kina na
náměstí (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/595/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání záležitost ohledně dalšího postupu ve věci vymáhání
nákladů ve výši 410.143,50 Kč po paní Zapadlové za stavbu "Stabilizace svahu pod čp. 463
ve Svobodě nad Úpou", kterou nařídil stavební úřad s tím, že starosta zajistí účast městského
právníka na jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/596/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby oslovil pana Ladislava Šteruského a firmu, která pracuje se dřevem v
areálu Krkonošských papíren za velkým JIPem a požádal je o nabídku, za kolik by si dřevo od
města odkoupili.
USNESENÍ č. RM/597/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu Mgr. Hynkové, a to panu
Jaroslavu Zemanovi, který je na prvním místě v Pořadníku žadatelů. Pokud pan Zeman
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přidělení bytu odmítne, postupovat dle pořadí v Pořadníku žadatelů, tj. nabídnout nejprve paní
Lamkové (povinnost jednorázové úhrady 10.000 Kč), dále panu Aloisu Miláčkovi atd.
USNESENÍ č. RM/598/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
USNESENÍ č. RM/599/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2
na dobu pěti let za účelem parkování auta, ukládání dřeva a údržby pozemku sekáním a
shrabováním.
USNESENÍ č. RM/600/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/601/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města odprodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, protože by tudy v
budoucnu mohl být dokončen chodník z Černohorské ulice zadem kolem PROMu po
pozemcích města.
USNESENÍ č. RM/602/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost provozovatele objektu Penzion Family a vlastníka sousedního domu čp. 137 na Novém
světě na zřízení opatření pro zpomalení provozu v části města Nový svět, a to instalací
retardérů v místech dle zákresu v přílohové mapce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada
pověřuje starostu, aby pozval do lokalit Tyršova, Nový svět a u Domu s pečovatelskou
službou dopravního experta za účelem zpracování návrhu řešení dopravy, resp. zpomalení
dopravy v daných částech města.
USNESENÍ č. RM/603/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí MěÚ Trutnov - odboru životního prostředí ve věci "Havarijní plán pro polní
hnojiště na p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II" a podané odvolání proti tomuto rozhodnutí, které
učinil starosta a schvaluje bez námitek dosud učiněný postup starosty (viz zápis).
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