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Zápis z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.1.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek
Omluveni: Ing Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Příprava rekonstrukce veřejného osvětlení (návštěva světelného konzultanta,
příprava VŘ na zmapování tras VO)

1. Příprava rekonstrukce veřejného osvětlení (návštěva světelného konzultanta,
příprava VŘ na zmapování tras VO)
Hostem tohoto mimořádného jednání byl světelný konzultant Mgr. Hellich se svým kolegou
Janem Fabo.
Předmětem jednání byla diskuse o připravované modernizaci veřejného osvětlení po obci s tím,
že radě byly sděleny aktuální informace ohledně dotačního programu EFEKT, který umožňuje
čerpat dotaci do max. výše 2 mil. Kč, ale pouze na svítidla. Oba světelní konzultanti radě
vysvětlili podrobně podmínky programu s vazbou na zamýšlenou modernizaci. Po zjištění všech
skutečností se rada shodla na tom, že s ohledem na nedostatečnou připravenost města není reálné
podat žádost o dotaci z programu EFEKT v letošním roce, protože příjem žádostí je v únoru
2017.
Dále bylo diskutováno o konkrétním postupu přípravy modernizace VO po obci, kdy prioritou
města je samozřejmě rekonstrukce VO podél hlavní silnice. Nicméně bylo konstatováno, že
město chce připravit komplexní studii modernizace VO po obci, a to nejen ve stávajících ulicích
a lokalitách, ale chce také zapracovat do této studie i připravované lokality pro budoucí výstavbu.
Také bylo jednáno o rekonstrukci chodníků podél hlavní silnice s vazbou na rekonstrukci VO s
tím, že bylo zjištěno, že obě akce lze zkoordinovat společně, případně stavebně připravit tak, aby
jedna nenarušovala druhou.
Současně s návrhem studie modernizace VO je třeba dokončit poptávkové řízení z názvem
"Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení", které bylo rovněž předmětem
diskuse, byly vysvětleny některé nejasnosti, byly dopracovány termíny apod. s tím, že konečný
návrh Výzvy bude předložen ke schválení radě příští týden na 55. schůzi dne 11.1.2017 a zároveň
pan Hellich přislíbil, že zašle návrh smluvního vztahu, který bude součástí zadávací dokumentace
jako závazný vzor smlouvy.
Oba tyto dokumenty, tj. studie modernizace a výsledek poptávkového řízení - Zmapování
stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení bude podkladem pro další poptávkové řízení
na výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitosti ohledně připravované modernizaci veřejného osvětlení po obci (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/693/54/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 4.1.2016 v 20,30 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne dne 11.1.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 6.1.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 4.1.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 04.01.2017
USNESENÍ č. RM/693/54/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitosti ohledně připravované modernizaci veřejného osvětlení po obci (podrobně viz
zápis).

2

