*MESUX000IJWY*
Sp. značka: SVO/2983/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 5.10.2016
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. Václav Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Jednání s paní Evou Říhovou ohledně majetkoprávního vypořádání v Maršově II

2.

Petice občanů k žádosti o instalaci zábradlí podél dlažby z hrubých žulových kvádrů
ve spodním úseku cesty na Sluneční stráň ke křížku

3.

Příprava prodeje podílů města pod kůlnami na Pietteho náměstí čp. 72 - 74

4.

Žádost o stanovisko města ke změně PD na výstavbu kanalizační přípojky k domu čp.
66 v k.ú. Maršov II

5.

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016

6.

Specifikace a příprava parcel pro výstavbu rodinných domů

7.

Nabídka na zpracování zbytkového dřeva

8.

Žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. o prodloužení
termínu dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“

9.

Žádost o stanovisko města ke stavbě "Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni"

10.

Žádost o vydání souhrnného stanoviska k plánované opravě kolejiště v nz Svoboda
nad Úpou

11.

Žádost o vyjádření k udělení licence k provozování autobusové linkové veřejné
dopravy

12.

Žádost o sdělení stanoviska ve věci návrhu na zastavení exekuce proti povinnému
Martinovi Hážovi

1. Jednání s paní Evou Říhovou ohledně majetkoprávního vypořádání v Maršově II
Radě města byl předložen dopis paní Evy Říhové doručený městu dne 27.9.2016 a evidovaný
pod č.j. SVO/2971/2016 (viz příloha originálu zápisu) a další podkladová spisová dokumentace
dle soupisu (iz přílohy originálu zápisu) s tím, že na jednání rady byla paní Říhová písemné
pozvána. Na jednání rady se dostavil manžel paní Říhové, pan Milan Říha, který radě předložil
plnou moc (je založena v příloze u originálu zápisu). Předmětem společného jednání bylo pokusit
1

se vyjednat společné vzájemně akceptovatelné řešení všech problémů v lokalitě v Maršově II
(řízení o umístění hnojišť, majetkoprávní vypořádání ohledně stavby komunikace na pozemku
Říhových, nepovolená stavba stáje u domu čp. 7 v Maršově II). Jednání s panem Říhou trvalo
téměř dvě hodiny a je zachyceno do zvukového záznamu v souboru DM450314.WMA.
V cca 19:45 hodin pan Říha opustil jednání rady s tím, že došlo v rámci tohoto jednání k určitým
vzájemným vstřícným ujednáním, o kterých dále rada diskutovala téměř další hodinu s tím, že
nakonec přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
dopis paní Evy Říhové doručený městu dne 27.9.2016 a evidovaný pod č.j.
SVO/2971/2016 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jednání rady se zúčastnil
manžel paní Říhové, pan Milan Říha na základě plné moci. Předmětem společného
jednání bylo pokusit se vyjednat společné vzájemně akceptovatelné řešení všech
problémů v lokalitě v Maršově II (řízení o umístění hnojišť, majetkoprávní
vypořádání ohledně stavby komunikace na pozemku Říhových, nepovolená stavba
stáje u domu čp. 7 v Maršově II).
schvaluje
b)
na základě jednání dle bodu a) tohoto usnesení následující postup či stanovisko
rady v dané záležitosti:
- došlo k vyjasnění si věcí uvedených v dopise paní Evy Říhové doručeném městu
dne 27.9.2016 a evidovaném pod č.j. SVO/2971/2016,
- na základě toho byl projednán režim hnojišť tak, že hnojiště budou umístěna v
lokalitách uvedených v návrhu Havarijního plánu s tím, že na p.p.č. 229/2 v k.ú.
Maršov I bude smluvně ujednána možnost využívat nadále občany a turisty pro
chůzi historicky vyšlapaného koridoru (pěšky nikoliv auty),
- ve věci návrhu majetkoprávního vyrovnání (umístění části komunikace v lokalitě
Pod Rýchorami na pozemku Říhových) navrhl pan Říha protinávrh - místo části
louky na p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II by měli zájem o část cesty na p.p.č. 380 v
k.ú. Maršov II s tím, že souhlasil s věcným břemenem přístupu, případně i příjezdu
pro vlastníky okolních pozemků p.p.č. 230/1 a 230/2, oba v k.ú. Maršov II, a rada s
tímto protinávrhem nemá problém,
- ve věci odstranění stáje u čp. 7 v k.ú. Maršov II rada vyjádřila názor, že pokud
dojde k přestěhování zvířat a k odstranění všech ostatních zařízení (přístřešky,
maringotky apod.) kolem domu čp. 7, tak je ochotna připustit dodatečné schválení
stavby s tím, že názor rady se liší v poměru 2 : 2 ohledně velikosti stáje (2 členové
požadují velikost maximálně do cca 2/3 současné délky, 2 členové rady nemají
problém se současnou velikostí stáje), bude však záležet na zastupitelstvu, ke
kterému názoru se přikloní.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/621/49/2016 bylo přijato.
2. Petice občanů k žádosti o instalaci zábradlí podél dlažby z hrubých žulových kvádrů
ve spodním úseku cesty na Sluneční stráň ke křížku
Radě města byl předložen dopis paní Kubcové s podpisy 22 občanů, kterým požadují, aby rada
znovu projednala jejich žádost o zřízení zábradlí podél dlažby z hrubých žulových kvádrů ve
spodním úseku místní komunikace "ke křížku" na Sluneční stráni a zvážila možnost
přehodnocení svého záporného stanoviska ze dne 29.6.2016 (viz 43. schůze Rady města). Rada
se dopisem zabývala včetně důvodů v něm popsaných a shodla se na tom, že podobných cest je
po obci několik a trvá na svém stanovisku z června.
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém stanovisku - usnesení č. RM/525/43/2016 z 29.6.2016 a znovu neschválila žádost paní
Kubcové s podpisy 22 občanů, kterým požadují znovuprojednání žádosti o zřízení zábradlí podél
dlažby z hrubých žulových kvádrů ve spodním úseku místní komunikace "ke křížku" na Sluneční
stráni.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
USNESENÍ č. RM/622/49/2016 bylo přijato.
3. Příprava prodeje podílů města pod kůlnami na Pietteho náměstí čp. 72 - 74
Radě města byly předloženy informace o tom, že v rámci majetkoprávního uspořádání v lokalitě
kolem bytového domu čp. 72, 73 a 74 na Pietteho náměstí byly již realizovány první dva kroky:
- bylo zřízeno právo služebnosti ve prospěch vlastníků 2 pozemků pod garážemi a pozemku ve
vlastnictví společnosti VAK Trutnov,
- bylo zřízeno práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch parcely v majetku města p.p.č. 15/4 v
k.ú. Maršov I, a to v rámci samotné kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I
SVJ čp. 72, 73, 74.
Posledním krokem je nabídnutí prodeje podílů města na stavebních pozemcích st.p.č. 89/1, 89/4 a
89/3, vše v k.ú. Maršov I, na kterých jsou umístěny kolny za bytovým domem čp. 72,73,74, na
nichž město žádný podíl nemá.
Tajemnice informovala radu, že záloha ve výši 5.000 Kč zaplacená. Dále informovala radu, že
na čtyřech bytech v tomto bytovém domě vázne předkupní právo města na 5 let (tato lhůta již
uplynula, ale v KN lze vymazat jedině se souhlasem zastupitelstva) a navrhla, zda by nebylo
vhodné doporučit zastupitelstvu zrušení tohoto předkupního práva, aby byl dořešen celý tento
dům.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele
st.p.č. 89/1 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na
parcele st.p.č. 89/3 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000
na parcele st.p.č. 89/4 v k.ú. Maršov I s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby
zajistila zpracování znaleckého posudku na ocenění všech těchto podílů a posléze
budou tyto podíly nabídnuty k prodeji Společenství vlastníků jednotek Pietteho
nám. č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad Úpou, IČ 260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí
č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č. 730002,
740001, 740002 a 740004 v bytovém domě Pietteho náměstí č.p. 72, 73 ,74, pokud
budou mít vlastníci bytových jednotek o zrušení předkupního práva zájem a uhradí
si náklady s tímto spojené (správní poplatek ve výši 1.000 Kč za návrh na vklad do
KN).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/623/49/2016 bylo přijato.
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zdržel se – 0

4. Žádost o stanovisko města ke změně PD na výstavbu kanalizační přípojky k domu
čp. 66 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k přepracované projektové dokumentaci
na výstavbu kanalizační přípojky k domu čp. 66 v k.ú. Maršov II (vše viz příloha originálu
zápisu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
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 řízení s názvem "Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66" ze
září 2016, číslo zakázky 35/2016, kterou vypracovala Ing. Blanka Matějková (viz příloha
originálu zápisu) řeší kanalizační přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II
mimo asfaltovou plochu s napojením do stávající kanalizační šachty na p.p.č. 408 v k.ú. Maršov
II (vlastník pí Majoberová), tzn., že k překopu asfaltové komunikace dojde kolmo na hranici
parcel p.p.č. 425/2 a 425/3, obě v k.ú. Maršov II, přípojka dále povede po p.p.č. 425/2 (vlastník
pí Matoušková a po p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II (vlastník Město). 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).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/624/49/2016 bylo přijato.
5. Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - školní rok 2015/2016 včetně zápisu z jednání školské
rady (viz přílohy originálu zápisu), ze které vyplývá schválení. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov - školní rok 2015/2016 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/625/49/2016 bylo přijato.
6. Specifikace a příprava parcel pro výstavbu rodinných domů
Rada města se zabývala urbanistickou studií Ing. Žateckého z 03/2012 a výběrem nejvhodnější
lokality pro výstavbu rodinných domů, a to s ohledem na rostoucí zájem žadatelů o výstavbu RD
v našem městě v souvislosti s televizní reportáží o městě ze dne 26.9.2016. Rada se shodla, že
prioritou bude zjistit stavební připravenost 6 pozemků v lokalitě Luční ulice, jakmile budou
zjištěny technické podmínky dovybudování chybějících inženýrských sítí u jednotlivých správců
s vazbou na finanční potřebnost, město svolá schůzku žadatelů. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
urbanistickou studií Ing. Žateckého z 03/2012 a a zabývala se výběrem nejvhodnější lokality pro
výstavbu rodinných domů, a to s ohledem na rostoucí zájem žadatelů o výstavbu RD v našem
městě v souvislosti s televizní reportáží o městě ze dne 26.9.2016. Rada se shodla, že prioritou
bude zjistit stavební připravenost 6 pozemků v lokalitě Luční ulice, jakmile budou zjištěny
technické podmínky dovybudování chybějících inženýrských sítí u jednotlivých správců s
vazbou na finanční potřebnost, město svolá schůzku žadatelů, jejichž žádosti, resp. kontakty bude
radnice shromažďovat.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/626/49/2016 bylo přijato.
7. Nabídka na zpracování zbytkového dřeva
Starosta v souladu s usnesením rady č. RM/596/47/2016 pana Šteruského, který nabídl městu
6.000 Kč včetně DPH za nekvalitní zbytkové dřevo uložené na místě budoucí hasičárny. Dále
starosta informoval radu, že firma za velkým JIPem o toto nekvalitní dřevo nemá zájem. Dále
starosta navrhl, aby likvidaci velkých stromů před cukrárnou v Tyršově ulici provedl rovněž pan
Šteruský s tím, že městu zaplatí 1.000 Kč včetně DPH za dřevo a likvidaci provede na vlastní
náklady. Likvidace velkých stromů je součástí obnovy veřejné zeleně v Tyršově ulici. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Ladislava Šteruského za odprodej nekvalitního zbytkového dřeva uloženého na
místě budoucí hasičárny ve výši 6.000 Kč včetně DPH a dále jeho nabídku na likvidaci velkých
stromů před cukrárnou v Tyršově ulici (součást regenerace veřejné zeleně v této lokalitě) s tím,
že městu zaplatí 1.000 Kč včetně DPH za dřevo a likvidaci provede na vlastní náklad.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/627/49/2016 bylo přijato.
8. Žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. o prodloužení
termínu dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“
Radě města byla předložena žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.
(dále jen "firma") o prodloužení termínu dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v
k.ú. Maršov II“ do 31.10.2016. Důvodem žádosti je značné zdržení vyřízení žádosti zvláštního
užívání pozemní komunikace a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen
"dopravně inženýrské opatření"). Tajemnice MěÚ sdělila, že skutečně veřejná vyhláška opatření
obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou vydal
Městský úřad v Trutnově - odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, byla
městu doručena datovou zprávou v pátek 5.8.2016 a byla zveřejněna na úřední desce včetně
elektronické v pondělí 8.8.2016. Dle této vyhlášky je patrné, že firma čekala celý červenec na
vydání stanoviska od DI Policie ČR, který vydal své stanovisko až 3.8.2016 (prázdninové
měsíce a doba dovolených), toho samého dne (3.8.2016) firma ihned podala žádost na MěÚ
Trutnov a ten vydal veřejnou vyhlášku dne 5.8.2016, která se stala účinnou pátým dnem po dni
vyvěšení na úřední desce MěÚ Trutnov. Firma si jen těžko mohla obstarat dopravně inženýrské
opatření s předstihem, protože k podpisu Smlouvy o dílo ze strany města došlo 1.7.2016 (po
uplynutí povinných lhůt v rámci zadávacího řízení) a firma Smlouvu o dílo podepsala až
13.7.2016. Zde je nutno ještě dodat, že v rámci výběrového řízení na tuto akci se zúčastnily
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pouze dvě firmy a druhá firma v pořadí byla o cca 1 mil. Kč dražší než tato vybraná firma.
Tajemnice ještě doplnila, že prodloužení lhůty nemá vliv na dotaci od SFDI, protože tam je
realizace akce nastavena do konce roku 2016.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. (dále jen "firma") o
prodloužení termínu dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ do
31.10.2016 z důvodů podrobně popsaných v zápise (zdlouhavé řízení k vydání dopravně
inženýrského opatření k provozu na pozemních komunikacích) s tím, že na prodloužení termínu
bude sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/628/49/2016 bylo přijato.
9. Žádost o stanovisko města ke stavbě "Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni"
Radě města byla předložena žádost paní Ivety Stránské o stanovisko města ve věci opěrné zdi u
čp. 318 na Sluneční stráni včetně projektové dokumentace od Hynka Stiehla ze září 2016. Ing.
Hůrka informoval radu o krocích stavebního úřadu, který zjistil v polovině září 2016 tuto
nepovolenou stavební činnost a okamžitě vyzval stavebníka a stavební firmu k zastavení činnosti
a připravuje řízení k odstranění stavby.
Rada se projektovou dokumentací a fotodokumentací stavby, kterou předložil Ing. Hůrka,
podrobně zabývala a došla k následujícím závěrům, které byly zformulovány do usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost paní Ivety Stránské o stanovisko města ve věci opěrné zdi u čp. 318 na Sluneční stráni
včetně projektové dokumentace od Hynka Stiehla ze září 2016. Jedná se o nepovolenou stavbu,
kterou v polovině září zastavil stavební úřad a připravuje řízení k odstranění stavby. Rada
projednávání žádosti odložila a požaduje:
- předložení geodetického vytyčení hranic pozemku podél komunikace za přítomnosti zástupce
města,
- prověřit poškození místní komunikace v blízkosti zdi, způsobené stavbou,
- prověřit průjezdnost vozů městské techniky (při provádění zimní údržby) a hasičské techniky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/629/49/2016 bylo přijato.
10. Žádost o vydání souhrnného stanoviska k plánované opravě kolejiště v nz Svoboda
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost společnosti PDV RAILWAY a.s. o vydání souhrnného
stanoviska k plánované opravě kolejiště v nz Svoboda nad Úpou. Touto stavbou není dotčen
žádný městský pozemek a jedná se o výměnu kolejiště uvnitř vlakového nádraží. Rada hlasovala
o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádost společnosti PDV RAILWAY a.s. o vydání souhrnného stanoviska k
plánované opravě kolejiště v nz Svoboda nad Úpou. Touto stavbou není dotčen žádný městský
pozemek a jedná se o výměnu kolejiště uvnitř vlakového nádraží.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/630/49/2016 bylo přijato.
11. Žádost o vyjádření k udělení licence k provozování autobusové linkové veřejné
dopravy
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F. TOUR s.r.o., IČ 274 52
140 na linku: 690 800 Horní Malá Úpa - Pec pod Sněžkou - Trutnov - Hradec Králové - Praha.
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
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F. TOUR s.r.o., IČ 274 52 140 na
linku: 690 800 Horní Malá Úpa - Pec pod Sněžkou - Trutnov - Hradec Králové - Praha.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/631/49/2016 bylo přijato.
12. Žádost o sdělení stanoviska ve věci návrhu na zastavení exekuce proti povinnému
Martinovi Hážovi
Radě města byl předložen email od Mgr. Huspeka se žádostí o sdělení stanoviska ve věci návrhu
na zastavení exekuce proti povinnému Martinovi Hážovi. Mgr. Huspek zaslal přípis, který
obdržel od Exekutorského úřadu v Náchodě, a v této souvislosti požádal o sdělení, zda město se
zastavením exekuce souhlasí, což lze i s ohledem na výslovné prohlášení soudního exekutora, že
nebude požadovat náklady exekuce, doporučit. Jedná se o zaplacení částky 47.314 Kč s
příslušenstvím dle platebního rozkazu z roku 2004. Je však třeba si rovněž uvědomit, že bude-li
předmětná exekuce nyní zastavena, nebude již možné dotyčnou pohledávku na panu Hážovi ani
kdykoli později vymáhat, neboť daný exekuční titul nabyl právní moci dne 21.9. 2004 a byla-li
by podle něj znovu nařízena exekuce, byl by již městu přiznaný nárok promlčen. Tajemnice
doplnila, že se jedná o duh na nájemném za období od roku 1999 - 2004. S ohledem na výši
částky rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání email od Mgr. Huspeka se žádostí o sdělení stanoviska ve věci
návrhu na zastavení exekuce proti povinnému Martinovi Hážovi (podrobně viz zápis), a to s
ohledem na dlužnou částku na nájemném z let 1999 - 2004 ve výši 47.314 Kč + příslušenství.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/632/49/2016 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 5.10.2016 ve 22,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 26.10.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
7.10.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 5.10.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 05.10.2016
USNESENÍ č. RM/621/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
dopis paní Evy Říhové doručený městu dne 27.9.2016 a evidovaný pod č.j.
SVO/2971/2016 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jednání rady se zúčastnil manžel
paní Říhové, pan Milan Říha na základě plné moci. Předmětem společného jednání bylo
pokusit se vyjednat společné vzájemně akceptovatelné řešení všech problémů v lokalitě v
Maršově II (řízení o umístění hnojišť, majetkoprávní vypořádání ohledně stavby
komunikace na pozemku Říhových, nepovolená stavba stáje u domu čp. 7 v Maršově II).
schvaluje
b)
na základě jednání dle bodu a) tohoto usnesení následující postup či stanovisko rady v
dané záležitosti:
- došlo k vyjasnění si věcí uvedených v dopise paní Evy Říhové doručeném městu dne
27.9.2016 a evidovaném pod č.j. SVO/2971/2016,
- na základě toho byl projednán režim hnojišť tak, že hnojiště budou umístěna v
lokalitách uvedených v návrhu Havarijního plánu s tím, že na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I
bude smluvně ujednána možnost využívat nadále občany a turisty pro chůzi historicky
vyšlapaného koridoru (pěšky nikoliv auty),
- ve věci návrhu majetkoprávního vyrovnání (umístění části komunikace v lokalitě Pod
Rýchorami na pozemku Říhových) navrhl pan Říha protinávrh - místo části louky na
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II by měli zájem o část cesty na p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II s
tím, že souhlasil s věcným břemenem přístupu, případně i příjezdu pro vlastníky okolních
pozemků p.p.č. 230/1 a 230/2, oba v k.ú. Maršov II, a rada s tímto protinávrhem nemá
problém,
- ve věci odstranění stáje u čp. 7 v k.ú. Maršov II rada vyjádřila názor, že pokud dojde k
přestěhování zvířat a k odstranění všech ostatních zařízení (přístřešky, maringotky apod.)
kolem domu čp. 7, tak je ochotna připustit dodatečné schválení stavby s tím, že názor
rady se liší v poměru 2 : 2 ohledně velikosti stáje (2 členové požadují velikost maximálně
do cca 2/3 současné délky, 2 členové rady nemají problém se současnou velikostí stáje),
bude však záležet na zastupitelstvu, ke kterému názoru se přikloní.
USNESENÍ č. RM/622/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém stanovisku - usnesení č. RM/525/43/2016 z 29.6.2016 a znovu neschválila žádost paní
Kubcové s podpisy 22 občanů, kterým požadují znovuprojednání žádosti o zřízení zábradlí podél
dlažby z hrubých žulových kvádrů ve spodním úseku místní komunikace "ke křížku" na Sluneční
stráni.
USNESENÍ č. RM/623/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č.
89/1 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/3
v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/4 v
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k.ú. Maršov I s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila zpracování znaleckého
posudku na ocenění všech těchto podílů a posléze budou tyto podíly nabídnuty k prodeji
Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad Úpou, IČ 260
03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č. 730002,
740001, 740002 a 740004 v bytovém domě Pietteho náměstí č.p. 72, 73 ,74, pokud
budou mít vlastníci bytových jednotek o zrušení předkupního práva zájem a uhradí si
náklady s tímto spojené (správní poplatek ve výši 1.000 Kč za návrh na vklad do KN).
USNESENÍ č. RM/624/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
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 řízení s názvem "Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66" ze
září 2016, číslo zakázky 35/2016, kterou vypracovala Ing. Blanka Matějková (viz příloha
originálu zápisu) řeší kanalizační přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II mimo
asfaltovou plochu s napojením do stávající kanalizační šachty na p.p.č. 408 v k.ú. Maršov II
(vlastník pí Majoberová), tzn., že k překopu asfaltové komunikace dojde kolmo na hranici parcel
p.p.č. 425/2 a 425/3, obě v k.ú. Maršov II, přípojka dále povede po p.p.č. 425/2 (vlastník pí
Matoušková a po p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II (vlastník Město). 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).
USNESENÍ č. RM/625/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov - školní rok 2015/2016 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/626/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
urbanistickou studií Ing. Žateckého z 03/2012 a a zabývala se výběrem nejvhodnější lokality pro
výstavbu rodinných domů, a to s ohledem na rostoucí zájem žadatelů o výstavbu RD v našem
městě v souvislosti s televizní reportáží o městě ze dne 26.9.2016. Rada se shodla, že prioritou
bude zjistit stavební připravenost 6 pozemků v lokalitě Luční ulice, jakmile budou zjištěny
technické podmínky dovybudování chybějících inženýrských sítí u jednotlivých správců s vazbou
na finanční potřebnost, město svolá schůzku žadatelů, jejichž žádosti, resp. kontakty bude radnice
shromažďovat.
USNESENÍ č. RM/627/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Ladislava Šteruského za odprodej nekvalitního zbytkového dřeva uloženého na
místě budoucí hasičárny ve výši 6.000 Kč včetně DPH a dále jeho nabídku na likvidaci velkých
stromů před cukrárnou v Tyršově ulici (součást regenerace veřejné zeleně v této lokalitě) s tím, že
městu zaplatí 1.000 Kč včetně DPH za dřevo a likvidaci provede na vlastní náklad.
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USNESENÍ č. RM/628/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. (dále jen "firma") o
prodloužení termínu dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ do
31.10.2016 z důvodů podrobně popsaných v zápise (zdlouhavé řízení k vydání dopravně
inženýrského opatření k provozu na pozemních komunikacích) s tím, že na prodloužení termínu
bude sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo.
USNESENÍ č. RM/629/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost paní Ivety Stránské o stanovisko města ve věci opěrné zdi u čp. 318 na Sluneční stráni
včetně projektové dokumentace od Hynka Stiehla ze září 2016. Jedná se o nepovolenou stavbu,
kterou v polovině září zastavil stavební úřad a připravuje řízení k odstranění stavby. Rada
projednávání žádosti odložila a požaduje:
- předložení geodetického vytyčení hranic pozemku podél komunikace za přítomnosti zástupce
města,
- prověřit poškození místní komunikace v blízkosti zdi, způsobené stavbou,
- prověřit průjezdnost vozů městské techniky (při provádění zimní údržby) a hasičské techniky.
USNESENÍ č. RM/630/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádost společnosti PDV RAILWAY a.s. o vydání souhrnného stanoviska k
plánované opravě kolejiště v nz Svoboda nad Úpou. Touto stavbou není dotčen žádný městský
pozemek a jedná se o výměnu kolejiště uvnitř vlakového nádraží.
USNESENÍ č. RM/631/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F. TOUR s.r.o., IČ 274 52 140 na
linku: 690 800 Horní Malá Úpa - Pec pod Sněžkou - Trutnov - Hradec Králové - Praha.
USNESENÍ č. RM/632/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání email od Mgr. Huspeka se žádostí o sdělení stanoviska ve věci
návrhu na zastavení exekuce proti povinnému Martinovi Hážovi (podrobně viz zápis), a to s
ohledem na dlužnou částku na nájemném z let 1999 - 2004 ve výši 47.314 Kč + příslušenství.
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