*MESUX000J0C2*
Sp. značka: SVO/217/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.2.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Projednání obsahu poptávky na výběr projektanta ohledně vybavení nové hasičské
zbrojnice

2.

Vyhodnocení nabídek na poskytnutí překlenovacího úvěru na výstavbu a vybavení
nové hasičské zbrojnice a vyhodnocení nabídek na "Bourací práce na st.p.č. 62/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou"

3.

Cenové nabídky na akci s názvem „Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou – Úpská ulice“ + návrh smluvního vztahu s Davidovými

4.

Výběr zhotovitele v rámci VZMR na služby s názvem „Zmapování stávajících
kabelových tras VO a jejich zakreslení“

5.

Přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení hospodářských
výsledků

6.

Smluvní dodatky s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské
služby

7.

Návrh směnné smlouvy - pozemky na Novém světě (Ritter)

8.

Rekonstrukce zahrady v mateřské školce - návrh financování

9.

Žádosti manželů Jiráskových ohledně změny oplocení pozemků v k.ú. Maršov II

10.

Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II

11.

Žádost Správy KRNAP o převod části parcely 583/2 (dle návrhu GP nově vymezené
jako st.p.č. 338/2), vše v k.ú. Maršov I

12.

Smlouva o spolupráci se společností ASEKOL na zpětný odběr elektrozařízení

13.

Návrh Smlouvy o dodávce tisku (Svoboda forum) se společností JIP od 1.3.2017

14.

Parkování v ulici 5. května a před mateřskou školkou

15.

Schválení programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 8.3.2017
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16.

Žádost o stanovisko rady k akci „Stavební úpravy a přístavba bytového domu č.p. 4
na parcelách 59, 119/8 a 119/9, v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“

17.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

18.

Publikace o Svobodě - aktuální stav přípravných prací a další postup v roce 2017

19.

Žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 290/1 a 265/1, obě v k.ú. Maršov I

20.

Schválení kupní smlouvy na odkup hasičské cisterny za 1,-Kč v souladu se Smlouvou
o smlouvě budoucí kupní

21.

Návrh poptávkového řízení na zpracování PDPS na akci "Bezpečná pěší doprava ve
Svobodě nad Úpou"

22.

Informace o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov kritéria pro přijímání žáků

1. Projednání obsahu poptávky na výběr projektanta ohledně vybavení nové hasičské
zbrojnice
Předmětem tohoto bodu bylo sdělení starosty a stavebního technika o tom, že byla prověřena
projektová dokumentace ke stavbě nové hasičské zbrojnice a bylo zjištěno, že tato PD
obsahuje i základní vnitřní vybavení. Rozsah tohoto vnitřního vybavení byl konzultován se
zástupcem velitele hasičů JSDH Svoboda, který konstatoval, že toto vnitřní vybavení v
podstatě bude stačit a bude potřeba dokoupit pouze nějaký stůl, židle, případně lavice místo
židlí a dovybavit kuchyňskou linku (např. lednice, mikrovlnka). Na tyto drobnosti není
potřeba mít zpracovaný projekt vnitřního vybavení a tyto zařizovací předměty budou
dokoupeny podle aktuální potřeby po výstavbě. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o tom, že dle projektové dokumentace ke stavbě nové hasičské zbrojnice
bylo zjištěno, že tato PD obsahuje i základní vnitřní vybavení. Rozsah tohoto vnitřního
vybavení byl konzultován se zástupcem velitele hasičů JSDH Svoboda, který konstatoval, že
toto vnitřní vybavení v podstatě bude stačit a bude potřeba dokoupit pouze nějaký stůl, židle,
případně lavice místo židlí a dovybavit kuchyňskou linku (např. lednice, mikrovlnka). Na tyto
drobnosti není potřeba mít zpracovaný projekt vnitřního vybavení a tyto zařizovací předměty
budou dokoupeny podle aktuální potřeby po výstavbě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/718/57/2017 bylo přijato.
2. Vyhodnocení nabídek na poskytnutí překlenovacího úvěru na výstavbu a vybavení
nové hasičské zbrojnice a vyhodnocení nabídek na "Bourací práce na st.p.č. 62/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek na VZMR s názvem "Bourací práce na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou", jejíž
zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz příloha
originálu zápisu). Hodnotící komise doporučila schválit nabídku od společnosti
Agumont, s.r.o., IČ 241 58 313, se sídlem Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč, která nabídla
nejnižší cenu ve výši 240.722,35 Kč bez DPH (291.274,05 Kč včetně DPH).
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Dále byly Radě města předloženy nabídky od dvou bankovních ústavů (u obou má město
vedeny své účty) na poskytnutí překlenovacího investičního úvěru na výstavbu hasičské
zbrojnice na základě zadávacích podmínek, kdy hodnotícím kritériem byla % marže banky k
sazbě 1M Pribor. Nabídky podaly společnosti:
- Česká spořitelna, a.s. (1M Pribor + marže banky 0,09 % p.a.)
- ČSOB, a.s. (1M Pribor + 0,10 % p.a.)
Rada vzala obě nabídky na vědomí s tím, že doporučí na nejbližším zastupitelstvu dne
8.3.2017 přijmout nabídku od České spořitelny, a.s.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem "Bourací práce na st.p.č. 62/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou", jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to společnost Agumont, s.r.o., IČ 241 58 313, se sídlem
Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč, která nabídla nejnižší cenu ve výši
240.722,35 Kč bez DPH (291.274,05 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
bere na vědomí
b)
nabídky od dvou bankovních ústavů (u obou má město vedeny své účty) na
poskytnutí překlenovacího investičního úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice na
základě zadávacích podmínek, kdy hodnotícím kritériem byla % marže banky k
sazbě 1M Pribor. Nabídky podaly společnosti:
- Česká spořitelna, a.s. (1M Pribor + marže banky 0,09 % p.a.)
- ČSOB, a.s. (1M Pribor + 0,10 % p.a.)
Rada vzala obě nabídky na vědomí s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města
Svobody nad Úpou přijmout nabídku od České spořitelny, a.s. (bude předložena
formou návrhu úvěrové smlouvy)
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/719/57/2017 bylo přijato.
3. Cenové nabídky na akci s názvem „Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou – Úpská ulice“ + návrh smluvního vztahu s Davidovými
Radě města byl předložen podkladový materiál k tomuto bodu:
1) Cenová nabídka od firmy Repare Trutnov s.r.o. – 32.971,40 bez DPH (s DPH 39.895,40
Kč) + email
2) Cenová nabídka od LTM Krkonoše s.r.o. – 22.711 Kč bez DPH (s DPH 27.480 Kč)
3) Návrh Kupní smlouvy spojené se zřízením služebnosti mezi městem a Martinem a
Václavem Davidovými, který vypracoval Mgr. Huspek
4) Návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem, který dopracoval rovněž Mgr. Huspek
S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky dle projektantského rozpočtu 24.786,-Kč bez
DPH (s DPH 29.991,-Kč), postačí dle Směrnice o zadávání VZMR nabídky od dvou
dodavatelů. Obě výše uvedené nabídky si zajistil pan Martin David, a to s ohledem na to, že
bude jedním z investorů této akce.
Rada se celou záležitostí zabývala a stanovila časový harmonogram, resp. postup, jak v dané
věci pokračovat:
- Martin a Václav Davidovi budou vyzváni, aby do 10.3.2017 předložili městu písemný
souhlas Českomoravské stavební spořitelny a.s. se zatížením jejich pozemku p.p.č. 809/8

3

v k.ú. Svoboda nad Úpou věcným břemenem, resp. služebnosti inženýrské sítě dle GP č. 723284/2016 a dle návrhu Kupní smlouvy spojené se zřízením služebnosti,
- po předložení tohoto souhlasu bude nejprve uzavřena Smlouva o dílo s vybraným
zhotovitelem (LTM Krkonoše s.r.o.) s rozvazovací podmínkou, která bude doplněna formou
odstavce 3 do čl. XV. návrhu SOD a který zní takto:
"Vzhledem k tomu, že provedení předmětného díla má být financováno výhradně z cizích
zdrojů (investory stavby budou Václav a Martin Davidovi), je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy v případě, že mu nebudou ze strany zmíněných investorů poskytnuty prostředky,
ze kterých má být toto dílo financováno, a to i v případě, že se sám objednatel rozhodne tyto
prostředky nevyužít, pokud by mu tyto prostředky měly být poskytnuty v menším rozsahu,
než předpokládal, nebo za pro něj jinak nevýhodných podmínek. Náhrada škody ani jiné újmy
zhotoviteli v takovém případě nenáleží, ten nemá právo požadovat ani náhradu nákladů, které
mu vznikly v době před i po uzavření smlouvy."
- nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy o dílo musí být uzavřena Kupní smlouva spojená
se zřízením služebnosti mezi městem a Martinem a Václavem Davidovými, do které bude
doplněna částka ve výši 27.480,-Kč za realizaci akce s názvem "Doplnění chodníku na
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku od společnosti LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, se sídlem
Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou ve výši 27.480,-Kč včetně DPH za
realizaci akce s názvem "Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou".
b)
časový harmonogram ve věci dokončení prodeje části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 289 m2 Václavu a Martinovi Davidovým v souladu s
usnesením zastupitelstva č. ZM/115/10/2016 ze dne 15.6.2016:
- Martin a Václav Davidovi budou vyzváni, aby do 10.3.2017 předložili městu
písemný souhlas Českomoravské stavební spořitelny a. s. se zatížením jejich
pozemku p.p.č. 809/8 v k.ú. Svoboda nad Úpou věcným břemenem, resp.
služebnosti inženýrské sítě dle GP č. 723-284/2016 a dle návrhu Kupní smlouvy
spojené se zřízením služebnosti.
- po předložení tohoto souhlasu bude nejprve uzavřena Smlouva o dílo s vybraným
zhotovitelem (LTM Krkonoše s.r.o.) s rozvazovací podmínkou, která bude doplněna
formou odstavce 3 do čl. XV. návrhu SOD a který zní takto:
"Vzhledem k tomu, že provedení předmětného díla má být financováno výhradně z
cizích zdrojů (investory stavby budou Václav a Martin Davidovi), je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou ze strany zmíněných
investorů poskytnuty prostředky, ze kterých má být toto dílo financováno, a to i v
případě, že se sám objednatel rozhodne tyto prostředky nevyužít, pokud by mu tyto
prostředky měly být poskytnuty v menším rozsahu, než předpokládal, nebo za pro
něj jinak nevýhodných podmínek. Náhrada škody ani jiné újmy zhotoviteli v
takovém případě nenáleží, ten nemá právo požadovat ani náhradu nákladů, které mu
vznikly v době před i po uzavření smlouvy."
- nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy o dílo musí být uzavřena Kupní
smlouva spojená se zřízením služebnosti mezi městem a Martinem a Václavem
Davidovými, do které bude doplněna částka ve výši 27.480,-Kč za realizaci akce s
názvem "Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/720/57/2017 bylo přijato.
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4. Výběr zhotovitele v rámci VZMR na služby s názvem „Zmapování stávajících
kabelových tras VO a jejich zakreslení“
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek na VZMR s názvem "Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení",
jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz příloha
originálu zápisu). Hodnotící komise doporučila schválit nabídku od společnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
kterou hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější z hlediska ekonomické výhodnosti.
Společnost nabídla cenu ve výši 355.933,-Kč bez DPH (430.678,93 Kč včetně DPH) s
přesností zaměření 0,14m.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem "Zmapování stávajících kabelových tras VO a
jejich zakreslení", jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 287 96 578, se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, kterou hodnotící komise vyhodnotila jako
nejvýhodnější z hlediska ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla cenu ve výši
355.933,-Kč bez DPH (430.678,93 Kč včetně DPH) s přesností zaměření 0,14m. Rada
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/721/57/2017 bylo přijato.
5. Přehledy hospodaření
hospodářských výsledků

příspěvkových organizací

a návrhy na rozdělení

Radě města byly předloženy výsledky hospodaření obou příspěvkových organizací za rok
2016 a návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok 2016 (viz přílohy
originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve
výši 166.388,63 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2016.
b)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši
297.430,28 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/722/57/2017 bylo přijato.
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6. Smluvní dodatky s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování
pečovatelské služby
Radě města byl předložen tajemnicí MěÚ následující podkladový materiál (vše viz přílohy
originálu zápisu):
1) Hospodaření DPS za rok 2016
2) Přepočítané skutečné náklady 2016 na úsek pečovatelské služby v DPS podle počtu
poskytnutých hodin PS a závěrečné vyúčtování
3) Příloha Dodatku č. 2 – Vyúčtování nákladů DPS na úseku PS za rok 2016 s vazbou na
přepočet zálohové dotace pro rok 2017 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté PS za rok 2016
4) Plán nákladů a výnosů DPS na rok 2017 – úprava č.1
5) Návrhy smluvních Dodatků č. 2 s okolními obcemi Mladé Buky, Janské Lázně a Horní
Maršov
Z výsledku hospodaření DPS za rok 2016 na úseku pečovatelské služby vyplývají vypočtené
přeplatky a doplatky pro zapojené obce do společně financovaného projektu poskytování
služeb pečovatelské služby. Pro naše město z toho vyplývá doplatek formou dorovnání
provozního příspěvku na úsek pečovatelské služby ve výši 264.329 Kč za rok 2016, což bude
předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
Ze skutečně poskytnutých hodin pečovatelské služby za rok 2016 byl proveden výpočet záloh
na rok 2017.
Na základě výše uvedeného byly zpracovány návrhy smluvních Dodatků č.2 pro okolní obce,
které jsou zapojené do spolupráce v oblasti poskytování pečovatelské služby. Dále byl
přepracován Plán nákladů a výnosů PO Dům s pečovatelskou službou s tím, že je třeba v
rámci rozpočtového opatření provést navýšení provozního příspěvku pro rok 2017 o částku
98.000 Kč na úsek pečovatelské služby.
Z přehledů poskytnutých hodin pečovatelské služby (k dispozici u tajemnice) vyplývá
% nárůst poskytnutých hodin pro Svobodu v porovnání s okolními obcemi i co se týká
samotného počtu hodin
Rok 2014: 1484,59 hodin - 39,64% z celkového počtu hodin 3745,00
Rok 2015: 1329,32 hodin - 41,89% z celkového počtu hodin 3173,00
Rok 2016: 1889,55 hodin - 57,71% z celkového počtu hodin 3274,00
Starosta informoval radu o pochybení ředitele DPS při podání žádosti o dotaci na
pečovatelskou službu z MPSV, kdy výsledkem tohoto pochybení je skutečnost, že
příspěvková organizace neobdržela dotaci z MPSV na rok 2017, přestože v plánu příjmů na
rok 2017 je počítáno s částkou 800.000 Kč. V této souvislosti tajemnice doplnila, že smluvní
dodatky a přepočet zálohových dotací od okolních obcí na rok 2017 jsou připraveny tak, že se
s dotací počítá. Starosta sdělil, že je již v jednání s Královéhradeckým krajem a snaží se celou
situaci řešit, aby chybějící dotace byla poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
podzim, kdy dochází pravidelně k dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu
kraje. A protože z balíku peněz od MPSV byly tito poskytovatelé uspokojeni vyšší částkou na
úkor našeho Domu s pečovatelskou službou, bylo starostovi přislíbeno, že na podzim na DPS
nebude zapomenuto a dotace bude navýšena o chybějící část na úkor ostatních. Nicméně se
jedná pouze o příslib, který není nijak garantován ze strany kraje. Rada konstatovala, že s
tímto faktem je třeba neprodleně seznámit všechny zúčastněné obce a požadovat od nich
projednání v rámci jednotlivých zastupitelstvech s písemným záznamem v zápisech, že byly o
tomto informovány a zda na sebe berou případné riziko neposkytnutí dotace. Starosta
informoval, že je se starosty již v kontaktu, v pátek 24.2. je objednán na kraji a neprodleně
poté je svolá na radnici.
Dále se rada zabývala vzrůstajícím % podílem Svobody na úseku pečovatelské služby, kdy
bezmála 60% úkonů je poskytováno dle předložených výstupů z DPS ve Svobodě nad Úpou.
Tajemnice doplnila, že tento vývoj mohl ovlivnit fakt, že do Domu s pečovatelskou službou
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jsou umísťování žadatelé z okolních obcí, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav využívají
pečovatelskou službu a tím, že se přestěhují z okolní obce do DPS, tak okolním obcím se %
sníží a Svobodě se pochopitelně zvýší. Určitou roli v tomto procesu hraje i faktor
jednorázového poplatku za přidělení bytu v DPS pro občany z jiných obcí, který byl snížen na
10.000 Kč a upravena pravidla, takže současný Pořadník je naplněn převážně žadateli z jiných
obcí. Nicméně navýšení počtu hodin by zasloužilo hlubší podrobnou analýzu a tajemnice
upozornila na Smlouvu o poskytování sociální služby, kde je v článku VIII., odstavci 2
zakotvena povinnost příspěvkové organizace pravidelně informovat o aktuálním stavu
platnosti všech uzavřených smluv a o průběžném počtu poskytovaných hodin a
zainteresované subjekty mají možnost toto vyhodnocení pravidelně vyžadovat.
Dále se rada zabývala fatálním pochybením ředitele DPS s vazbou na případné odvolání a
vypsání nového výběrového řízení či na platový postih za výše uvedené pochybení ředitele při
podání žádosti o dotaci. Nakonec rada dospěla k názoru, že nyní uplatní platový postih do
odvolání, bude požadovat od ředitele pravidelně vždy do 20. dne po skončení kvartálu
čtvrtletní analýzy úseku pečovatelské služby s vazbou na hospodaření a vyčká na výsledek
jednání s obcemi a krajem ohledně dotace.
Rada se danou situací zabývala a přistoupila k formulaci následujících usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za rok
2016 na úseku pečovatelské služby, ze kterého vyplývají vypočtené přeplatky a
doplatky pro zapojené obce do společně financovaného projektu poskytování služeb
pečovatelské služby, přičemž pro Svobodu nad Úpou z toho vyplývá doplatek
formou dorovnání provozního příspěvku na úsek pečovatelské služby ve výši
264.329 Kč za rok 2016, což bude předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
pověřuje
b)
starostu města, aby neprodleně svolal schůzku starostů zúčastněných obcí v
projektu poskytování pečovatelské služby a informoval je o pochybení ředitele DPS
při podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu z MPSV, kdy výsledkem tohoto
pochybení je skutečnost, že příspěvková organizace neobdržela dotaci z MPSV na
rok 2017, přestože v plánu příjmů na rok 2017 je počítáno s částkou 800.000 Kč
(podrobně viz zápis).
schvaluje
c)
provedení platového postihu u ředitele příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Ing. Petra Kučery, a to okamžitým odejmutím celého
osobního příplatku a snížením příplatku za vedení na 5% v souvislosti s fatálním
pochybením při podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu do odvolání Radou
města.
pověřuje
d)
ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, aby pravidelně vždy
do 20. dne po skončení kvartálu předkládal zřizovateli čtvrtletní analýzy úseku
pečovatelské služby s vazbou na hospodaření organizace s odkazem na Smlouvu o
poskytování sociální služby, kdy je v článku VIII., odstavci 2 zakotvena povinnost
poskytovatele pečovatelské služby pravidelně informovat o aktuálním stavu
platnosti všech uzavřených smluv a o průběžném počtu poskytovaných hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/723/57/2017 bylo přijato.
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7. Návrh směnné smlouvy - pozemky na Novém světě (Ritter)
Radě města byl předložen návrh Směnné smlouvy mezi městem a paní Renatou Ritterovou a
Andreou Talábovou jejímž předmětem je směna pozemků na Novém světě v souladu se
Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). V návrhu smlouvy je navrhováno, že
veškeré náklady spojené se směnou ve výši 14.291,-Kč (8.591,-Kč za GP, 4.700,-Kč za
znalecké posudky a 1.000,-Kč za vklad do KN) uhradí paní Ritterová a Talábová, a to jako
kompenzaci za dlužné nájemné, kdy díly a) a b) dle GP jsou užívány rodinou Ritterových
dlouhodobě, ale není možno zjistit přesný časový úsek a úhrada veškerých nákladů tak bude
kompenzací za cca 14 let (výpočet: 143 m2 /2,-Kč nájemné - zahrada, tj. 286,-Kč, min. sazba
je 500,-Kč ročně, polovina nákladů činí cca 7.000 / 500 = 14 let). Díl c), který město směnou
získá, není využíván městem aktivně, jedná se o přípravu pro budoucí možnou výstavbu
rodinných domů, a proto město navrhuje tuto část nezahrnout do vzájemného zápočtu
dlužného nájemného.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh Směnné smlouvy mezi městem a paní Renatou Ritterovou
a Andreou Talábovou, jejímž předmětem je směna pozemků na Novém světě v souladu se
Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje starostu, aby návrh
smlouvy projednal s rodinou Ritterových před jednáním zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/724/57/2017 bylo přijato.
8. Rekonstrukce zahrady v mateřské školce - návrh financování
Radě města byly předloženy aktuální informace o projektu „Krakonošova zahrada pro
vzdělávání, zábavu a odpočinek“ v zahradě mateřské školky, který připravuje ředitel PO ZŠ a
MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Předpokládané náklady projektu činí celkem 1.460.637 Kč včetně DPH. Projektovou
dokumentaci, resp. její dopracování zajistí pan ředitel u Ing. Löffelmannové.
Byla podána žádost o finanční dar na Lesy ČR o částku 697.000 Kč, reálná možnost získat dar
je do 500.000 Kč a koncem března 2017 bude znám výsledek.
Radě byly předloženy varianty možného financování, přičemž zadavatelem celé veřejné
zakázky bude příspěvková organizace s ohledem na žádost o finanční dar. V rámci těchto
variant je počítáno s kombinací finančního daru, použitím fondů PO a investičním příspěvkem
zřizovatele, který by projekt dofinancoval. Dále některé položky projektu by bylo možné
realizovat v rámci výuky (sázení drobných dřevin apod.).
Bylo zjištěno, že po schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 do
fondů PO činí stav fondů na účtech 413 (rezervní fond), 414 (rezervní fond z ost. titulů) a 416
(investiční fond) celkem 580.396,44 Kč. Ing. Jiránek navrhl vše sloučit do investičního fondu,
čímž by byla připravena částka cca 580.000 Kč na financování tohoto projektu +
předpokládaný dar do výše 500.000 Kč + zbytek město formou investičního příspěvku.
Vzhledem k tomu, že zatím není známa výše finančního daru, rada se shodla na tom, že do
rozpočtového opatření bude zapracována částka ve výši 500.000 Kč jako investiční příspěvek
města, a to úsporou na položce Revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým
výměníkem + vybudování zázemí - posezení pro seniory před čp. 127,128, protože tato akce
je ve fázi přípravy a bude potřebovat více času. Jakmile bude znám výsledek žádosti o
finanční dar, rada se k upřesnění financování výše uvedeného projektu vrátí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
o převodu zůstatku rezervního fondu na účtu 413 ve výši 472.099,51 Kč a zůstatku
rezervního fondu z ostatních titulů na účtu 414 ve výši 36.656,-Kč do fondu
investičního na účtu 416, který tak bude činit celkem 580.396,44 Kč a bude
připraven na financování projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání, zábavu a
odpočinek“ v zahradě mateřské školky, jehož investorem a zadavatelem bude
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov.
projednala
b)
informace o projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání, zábavu a odpočinek“ v
zahradě mateřské školky včetně návrhu financování (viz podrobně zápis), který
bude předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/725/57/2017 bylo přijato.
9. Žádosti manželů Jiráskových ohledně změny oplocení pozemků v k.ú. Maršov II
Radě města byly předloženy dvě žádosti manželů Jiráskových, a to.
- žádost o oplocení pronajatého pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II (ve vlastnictví města)
drátěným plotem do výšky cca 185 cm
- žádost o výměnu oplocení na pozemcích p.p.č. 69/1 a 64/1, oba v k.ú. Maršov II, které jsou
ve vlastnictví žadatelů, drátěný plot za betonový dle přílohy žádosti.
Rada se oběma žádostmi zabývala a po prověření hranic pozemků, inženýrských sítí rada
přistoupila k návrhům usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost manželů Jiráskových o oplocení pronajatého pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II (ve vlastnictví města) drátěným plotem do výšky cca 185 cm s tím, že
podmínkou města pro udělení souhlasu je nejprve předložení vizualizace (přesné
umístění plotu, barevné provedení apod.). Součástí vyjádření města coby vlastníka
pozemku bude podmínka při udělení souhlasu, že se bude jednat o stavbu dočasnou
na dobu zajištění právních vztahů k pozemku, který je v současné době pronajat na
základě nájemní smlouvy a stavebník bude muset vzít na vědomí, že v případě
ukončení nájemní smlouvy plot odstraní.
schvaluje
b)
žádost manželů Jiráskových o výměnu oplocení na pozemcích p.p.č. 69/1 a 64/1,
oba v k.ú. Maršov II, které jsou ve vlastnictví žadatelů, drátěný plot za betonový dle
přílohy žádosti s tím, že upozorňuje žadatele, že se nejedná o výměnu oplocení, ale
o stavbu nového plotu a pokud bude betonový plot vystavěn na pozemcích ve
vlastnictví žadatele, tak se záměrem žadatele město nemá problém.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/726/57/2017 bylo přijato.
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zdržel se – 0

10. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost rodiny Hamplových o odprodej části parcely p.p.č. 411 v
k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu. Radě byla společně s touto žádostí předložena Smlouva
o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene, jejímž
předmětem je úprava odvodňovacího žlabu tak, aby fungoval jako sjezd a příjezd k novému
objektu čp. 69 v k.ú. Maršov II a zároveň oprava žlabu, který je v současné době poškozen
stavbou.
Rada se žádostí zabývala a bylo zjištěno, že dle předloženého mapového podkladu nová
stavba stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní objekt
byl na vlastní parcele rodiny Hamplových. Rada konstatovala, že žadatel musí primárně
vyřešit tento problém, protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez
předchozího souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního titulu.
Na základě zjištěných skutečností rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu dle
mapového podkladu (viz příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle předloženého
mapového podkladu nová stavba stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II,
přičemž původní objekt byl na vlastní parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně
vyřešit tento problém, protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez
předchozího souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního titulu a pokud tento problém
žadatel nevyřeší, bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/727/57/2017 bylo přijato.
11. Žádost Správy KRNAP o převod části parcely 583/2 (dle návrhu GP nově
vymezené jako st.p.č. 338/2), vše v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost Správy KRNAP o převod části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú.
Maršov I (dle návrhu GP č. 359-064/2016 se jedná o nově vymezenou parcelu st.p.č. 338/2 viz příloha originálu zápisu), na které Správa KRNAP vybudovala retenční přehrážku v
souladu se Smlouvou o právu provést stavbu z 23.2.2015. Součástí této smlouvy je i ujednání
o budoucím majetkoprávním vypořádání po dokončení stavby.
Rada se žádostí zabývala a usoudila, že oddělením nově vymezené st.p.č. 338/2 by došlo k
přerušení souvislé parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I, která je vedena jako ostatní
komunikace a vede po ní obecní cesta, a tudíž rada nepovažuje za optimální přerušit obecní
cestu a navrhuje jednání o směně za pozemek u sportovní haly a případně další vhodný
pozemek v jiné části města, který by mohl být součástí směny. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Správy KRNAP o převod části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (dle návrhu GP
č. 359-064/2016 se jedná o nově vymezenou parcelu st.p.č. 338/2 - viz příloha originálu
zápisu), na které Správa KRNAP vybudovala retenční přehrážku v souladu se Smlouvou o
právu provést stavbu z 23.2.2015 s tím, že rada usoudila, že oddělením nově vymezené st.p.č.
338/2 by došlo k přerušení souvislé parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I, která je vedena jako
ostatní komunikace a vede po ní obecní cesta, a tudíž rada nepovažuje za optimální přerušit
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obecní cestu a navrhne Správě KRNAP jednání o směně za pozemek u sportovní haly a
případně další vhodný pozemek v jiné části města, který by mohl být součástí směny.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/728/57/2017 bylo přijato.
12. Smlouva o spolupráci se společností ASEKOL na zpětný odběr elektrozařízení
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s. (viz
příloha originálu zápisu). V současné době je zpětný odběr drobného elektrozařízení
realizován pomocí malých nádob umístěných v přízemí radnice a v prodejně JIP na
Rýchorském sídlišti, případně ve sběrném místě - provozovně u pana Kloseho v bývalých
uhelných skladech. Společnost ASEKOL nabízí prostřednictvím smlouvy dvě velké kovové
nádoby, které budou umístěny v obci u kontejnerů na použité oděvy a budou tak lépe
přístupné pro občany a zejména budou větší (možný odběr větších zařízení jako např.
mikrovlnné trouby, vysavače, větší varné konvice apod.). Svoz kontejnerů je nabízen
bezúplatně.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem bude umístění dvou velkých kovových nádob na odběr drobného elektrozařízení,
které budou umístěny v obci u kontejnerů na použité oděvy a budou tak lépe přístupné pro
občany a zejména budou větší (možný odběr větších zařízení jako např. mikrovlnné trouby,
vysavače, větší varné konvice apod.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/729/57/2017 bylo přijato.
13. Návrh Smlouvy o dodávce tisku (Svoboda forum) se společností JIP od 1.3.2017
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dodávce tisku se společností
JIP východočeská, a.s., kdy předmětem smlouvy je dodávka novin Svoboda forum do
prodejny JIP na Rýchorském sídlišti od 1.3.2017. Smluvní zajištění souvisí se zavedením
EET od 1.3.2017 v prodejnách maloobchodu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dodávce tisku se společností JIP východočeská, a.s. (viz příloha originálu zápisu),
kdy předmětem smlouvy je dodávka novin Svoboda forum do prodejny JIP na Rýchorském
sídlišti od 1.3.2017. Smluvní zajištění souvisí se zavedením EET od 1.3.2017 v prodejnách
maloobchodu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/730/57/2017 bylo přijato.
14. Parkování v ulici 5. května a před mateřskou školkou
Na základě informací starosty se rada zabývala problematickou situací s parkováním, zejména
v ulici 5. května, před mateřskou školkou ale také na Rýchorském sídlišti. V souvislosti s
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vysokou návštěvností ubytovacích zařízení po městě během února došlo k problémům s
parkováním v centru města, zejména kvůli nově otevřenému nezkolaudovanému SKI hotelu,
který nemá zajištěno pro své hosty parkování. Starosta informoval o stížnostech zejména
maminek, které neměly šanci zaparkovat u školky, dále se množily stížnosti svobodských
občanů na nemožnost zaparkovat při nákupu, návštěvě lékaře či pošty. Přestože parkování
před školkou podél plotu je vnímáno občany jako běžné a zvykové od nepaměti, tak
DI Policie ČR vnímá tento prostor jako křižovatku. Pokud chce město situaci řešit, tak musí
vyřešit prostor před školkou dopravně jinak, neboť parkování dle policie zde není možné
tolerovat, a proto zde byly udělovány pokuty či botičky. Bohužel předmětem pokut byli i
místní občané, ale zde je nutno hájit Městskou polici i Polici ČR, protože při udělování pokut
za přestupek nemůže rozlišovat místního občana či cizince, pokud udělali stejný přestupek.
Starosta dále informoval radu o dalších problémech i na Rýchorském sídlišti, kde návštěvníci
okolních skiareálů zaparkují na sídlišti a odjedou skibusem do lyžařských středisek a mnohdy
zde nechají auto i celý týden. Starosta informoval radu o jednáních s DI Policie ČR s Ing.
Javůrkem jak situaci řešit a jednou z možností je systém tzv. modrých zón, který by byl
spojený s parkovacími kartami. Rada se situací zabývala a dlouze diskutovala o možných
řešeních, kdy žádné z nich není optimální s ohledem na počet aut a omezený parkovací
prostor. Nicméně se rada shodla na tom, že je nutno si nechat poradit odborníkem na dopravu,
který se na dané lokality podívá s nadhledem bez vazby na obecné zvyklosti a mohl by městu
navrhnout formou studie návrh řešení. Ing. Jiránek deklaroval, že se pokusí nějakého
odborníka vyhledat.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
problematickou situaci s parkováním, zejména v ulici 5. května, před mateřskou
školkou a na Rýchorském sídlišti (podrobně viz zápis) s tím, že rada pověřila
Ing. Jiránka, aby se pokusil vyhledat nějakého odborníka, projektanta, který by
zpracoval formou studie návrh řešení.
pověřuje
b)
starostu města, aby za město požádal stavební úřad, že město chce být v souladu se
správním řádem zahrnuto do okruhu účastníků řízení při kolaudaci objektu SKI
hotelu na ulici 5. května z titulu parkování na pozemcích města, protože
rozhodování v dané věci bude mít podstatný dopad na město jako takové.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/731/57/2017 bylo přijato.
15. Schválení programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 8.3.2017
Radě města byl předložen návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
8.3.2017 (viz příloha originálu zápisu). Do návrhu programu byly doplněny body z dnešního
jednání rady (schválení úvěrové smlouvy na překlenovací úvěr na hasičárnu, žádost rodiny
Hamplových, žádost provozovatelů MWE na Černohorském potoce, delegace zástupce na VH
VAK). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 8.3.2017 (viz příloha
originálu zápisu) s doplněním o body z 57. schůze Rady města dne 22.2.2017 (schválení
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úvěrové smlouvy na překlenovací úvěr na hasičárnu, žádost rodiny Hamplových, žádost
provozovatelů MWE na Černohorském potoce, delegace zástupce na VH VAK)
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/732/57/2017 bylo přijato.
16. Žádost o stanovisko rady k akci „Stavební úpravy a přístavba bytového domu č.p. 4
na parcelách 59, 119/8 a 119/9, v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o stanovisko rady ve věci akce
"Stavební úpravy a přístavba bytového domu čp. 4 na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov
II, Svoboda nad Úpou" včetně projektové dokumentace a výtahu z regulativů z Územního
plánu města. Dané území se nachází v území čistě obytném - rodinné domy. Dle těchto
regulativů jsou přípustná pouze bydlení v izolovaných rodinných domech, stávajících
chalupách a zemědělských usedlostech s odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny a
nepřípustné jsou novostavby bytových domů či novostavby řadových rodinných domů. Rada
se žádosti zabývala a shodla se na tom, že přístavba je novostavbou bytového domu, protože
podle předložené projektové dokumentace se jedná o značné rozšíření stávajícího objektu, z
nynějších zastavěných 285 m2 je uvažováno o zastavění 436,5 m2 s využitím na 6 stejně
velkých bytových jednotek, které budou mít samostatné vstupy přímo z pozemku stavby.
Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko rady ve věci akce "Stavební úpravy a přístavba bytového domu čp. 4 na
parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou", protože podle regulativů z
Územního plánu města se dané území nachází v území čistě obytném - rodinné domy. Dle
těchto regulativů jsou přípustná pouze bydlení v izolovaných rodinných domech, stávajících
chalupách a zemědělských usedlostech s odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny a
nepřípustné jsou novostavby bytových domů či novostavby řadových rodinných domů. Rada
se domnívá, že záměr žadatele je v rozporu s Územním plánem města, protože přístavba je
novostavbou bytového domu a podle předložené projektové dokumentace se jedná o značné
rozšíření stávajícího objektu, z nynějších zastavěných 285 m2 je uvažováno o zastavění
436,5 m2 s využitím na 6 stejně velkých bytových jednotek, které budou mít samostatné
vstupy přímo z pozemku stavby. Přístavba je dle názoru rady novostavbou, protože je nad
rámec stávajícího půdorysu. Nebylo by to novostavbou, pokud by záměr byl zamýšlen na
stávajícím půdorysu objektu. V rámci nových staveb připouští Územní plán pouze bydlení v
izolovaných rodinných domech. S ohledem na to, že stávající objekt je způsobem využívání
bytový dům a novostavby bytových domů jsou nepřípustné a přístavba ke stávajícímu domu
je novostavbou, tak záměr žadatele není v souladu s Územním plánem, a proto rada musí
vydat toto zamítavé stanovisko.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/733/57/2017 bylo přijato.
17. Přidělení uvolněného bytu v DPS
V rámci tohoto bodu se z jednání i z hlasování vyloučil Mgr. Hynek.
Radě města byla předložena informace ředitele DPS o uvolnění bytu č. 14 společně s návrhem
Mgr. Hynkové na přidělení tohoto bytu panu Josefu Bažantovi z Horního Maršova, který je v
Pořadníku žadatelů umístěn na 5. - 6. místě, a tudíž bude vyzván k úhradě jednorázového
příspěvku ve výši 10.000 Kč před uzavřením nájemní smlouvy. Mgr. Hynková odůvodnila
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přednostní přidělení z důvodu sociálního (zvlášť ztížený přístup k bydlení, topení pouze na
tuhá paliva) a zdravotního (viz příloha zápisu).
Ve vazbě na diskusi ohledně úseku pečovatelské služby (viz bod 6 v rámci tohoto jednání
rady) se rada dále zabývala skladbou žadatelů v aktuálním Pořadníku, který se opět začíná
naplňovat, ale převažují v něm obyvatelé z jiných obcí. Vzhledem k tomu, že dle Pořadníku
není přesně jasné, kde mají žadatelé trvalý pobyt a jakou mají případnou vazbu k rodinným
příslušníkům s trvalým pobytem ve Svobodě, rada požaduje vypracování analýzy Pořadníku,
resp. žadatelů a bude se na příštím jednání rady zabývat případným zvýšením jednorázového
příspěvku.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou panu Josefu
Bažantovi z Horního Maršova z důvodu sociální a zdravotní potřebnosti, který bude
vyzván k úhradě jednorázového příspěvku ve výši 10.000 Kč před uzavřením
nájemní smlouvy. Pokud pan Bažant přidělení bytu odmítne, rada schválila
přidělení bytu dle předloženého Pořadníku v pořadí pan Miláček, paní Lamková,
paní Doležalová atd. (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
Mgr. Hynkovou, aby připravila do příštího jednání rady analýzu stávajícího
Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/734/57/2017 bylo přijato.
18. Publikace o Svobodě - aktuální stav přípravných prací a další postup v roce 2017
Mgr. Týfa informoval radu o aktuálním stavu prací na publikaci o historii Svobody.
Informoval o finanční potřebnosti na rok 2017, kdy kromě smluvních závazků s autory je
třeba ještě zapracovat do rozpočtového opatření č. 1/2017 částku 80.000 Kč
(30.000 kartograf, 30.000 jazykový korektor, 8.000 odborný lektor, 12.000 překladatel
resumé). Dosud zpracovaný materiál je kdykoliv k nahlédnutí u Mgr. Reila. Mgr. Týfa v této
souvislosti také požádal starostu o úvodník starosty do knihy. Dále Mgr. Týfa deklaroval, že
se bude v jarních měsících intenzivně zabývat sháněním finančních prostředků do vyhlášené
veřejné sbírky. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o stavu prací na publikaci o historii Svobody (viz zápis) s tím, že do
rozpočtového opatření č. 1/2017 bude zapracována finanční potřebnosti na rok 2017, kdy
kromě smluvních závazků s autory je třeba ještě zapracovat částku 80.000 Kč
(30.000 kartograf, 30.000 jazykový korektor, 8.000 odborný lektor, 12.000 překladatel
resumé).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/735/57/2017 bylo přijato.
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19. Žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 290/1 a 265/1, obě v k.ú. Maršov I
Mgr. Hynek se vyloučil z jednání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost pánů Petra Nowaka a Václava Jirsáka o odprodej částí
parcel dle grafického znázornění v příloze žádosti. Jedná se o část p.p.č. 290/1 o výměře
152 m2 a část parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na předmětných částech byla
vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici a na tyto části mají žadatelé platnou
nájemní smlouvu, která byla sjednána v roce 2012 na dobu určitou do 31.12.2025. Roční
nájemné z této smlouvy činí aktuálně pro rok 2017 po uplatnění inflační doložky 34.355 Kč +
DPH. Výnos z nájemného do roku 2025 by mohl činit cca 275.000 Kč (od roku 2018, rok
2017 je již uhrazen), dosud bylo uhrazeno od roku 2012 cca 169.000 Kč. Pro případ prodeje
žadatelé nabízejí městu za výše uvedených 175 m2 částku 450.000 Kč + DPH, tj. 544.500 Kč
včetně DPH (nabízená cena za 1 m2 činí 2.571,-Kč bez DPH).
Rada se žádostí zabývala, bylo zjištěno, že provoz elektrárny běží ve zkušebním provozu,
objekt není dosud zkolaudován. Nicméně rada se žádostí zabývala v tom smyslu, že
samozřejmě chápe snahu žadatelů získat větší právní jistotu než je nájemní vztah pouze do
roku 2025, protože provoz elektrárny není krátkodobou záležitostí a do celého projektu již
investovali mnoho času a finančních prostředků. Každopádně nájemní smlouva byla uzavřena
řádně již v roce 2012 před zahájením stavby a žadatelé věděli, že právní vztah mají sjednán
pouze do roku 2025, přesto stavbu započali a posléze dokončili. Do skončení nájmu zbývá
ještě necelých 9 let a město v tuto chvíli nic netlačí k tomu, aby muselo části parcel prodat, a
může se zabývat již nyní také druhou alternativou, a to případným prodloužením nájemní
smlouvy.
Na základě výše popsaných skutečností rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze originálu zápisu,
a to části p.p.č. 290/1 o výměře 152 m2 a části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na
předmětných částech byla vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici s
odůvodněním, které je popsáno v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/736/57/2017 bylo přijato.
20. Schválení kupní smlouvy na odkup hasičské cisterny za 1,-Kč v souladu se
Smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Radě města byl předložen návrh Kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je Speciální automobil požární CAS – 20 TATRA – 815 - 2 x 4,2, evidované pod
inv. číslem KSH Královéhradeckého kraje 122011 SPZ
4 H 8 9075,
VIN TNU 231R55BK 045855, který byl převzat do užívání JSDH Svoboda v roce 2010, a to
za kupní cenu ve výši 1,-Kč. Tato kupní smlouva je předložena v souladu s Dodatkem ke
Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 29.3.2016, který byl schválen Zastupitelstvem
města Svobody nad Úpou na 9. veřejném zasedání dne 16.3.2016 pod číslem usnesení
ZM/103/9/2016 písm. b)., a musí být uzavřena do 28. února 2017.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je Speciální automobil
požární CAS – 20 TATRA – 815 - 2 x 4,2, evidované pod inv. číslem KSH
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Královéhradeckého kraje 122011 SPZ 4 H 8 9075, VIN TNU 231R55BK 045855, který byl
převzat do užívání JSDH Svoboda v roce 2010, a to za kupní cenu ve výši 1,-Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/737/57/2017 bylo přijato.
21. Návrh poptávkového řízení na zpracování PDPS na akci "Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byly předloženy informace ohledně přípravy akce opravy chodníků podél hlavní
komunikace, na kterou město získalo příslib finančních prostředků z dotace IROP. Aby
mohla být celá akce realizována, je nutno mít zpracovanou projektovou dokumentaci pro
provedení stavby. Podkladem pro žádost byla pouze zjednodušená PD - technická pomoc,
která stačila i pro stavební řízení. Název projektu v systému IROP je „Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě nad Úpou“ a celkové předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány na
10,5 mil. Kč. Odhadované náklady na zpracování PDPS včetně geologického průzkumu,
mapového podkladu, geodetického zaměření a rozpočtů je odhadován projektantem
Ing. Janákem na maximální částku ve výši 390.000 Kč bez DPH (s DPH 471.900 Kč), a tudíž
bude předmětem poptávkového řízení na zpracovatele. Vzhledem k tomu, že tato akce není
zahrnuta v rozpočtu na rok 2017 a obecná částka v rozpočtu na projekční činnost činí pouze
400.000 Kč, je nutno nejprve předpokládanou částku zapracovat do rozpočtového opatření a
poptávkové řízení schválit a vypsat až po schválení patřičné částky v rozpočtu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně přípravy akce opravy chodníků podél hlavní komunikace, na
kterou město získalo příslib finančních prostředků z dotace IROP a která je v systému IROP
evidována s názvem „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“, přičemž celkové
předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány na 10,5 mil. Kč. V souvislosti s přípravou je
třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kdy odhadované
náklady na zpracování PDPS včetně geologického průzkumu, mapového podkladu,
geodetického zaměření a rozpočtů je odhadován na částku ve výši 390.000 Kč bez DPH
(s DPH 471.900 Kč), a tudíž bude předmětem poptávkového řízení na zpracovatele.
Vzhledem k tomu, že tato akce není zahrnuta v rozpočtu na rok 2017 a obecná částka v
rozpočtu na projekční činnost činí pouze 400.000 Kč, bude částka zapracována nejprve do
návrhu rozpočtového opatření č.1/2017 a poptávkové řízení bude zpracováno až po
případném schválení v rozpočtu na rok 2017.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/738/57/2017 bylo přijato.
22. Informace o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov kritéria pro přijímání žáků
Ředitel základní školy předložil radě informace ohledně zápisu dětí do první třídy (znění
vyhlášení zápisu - viz příloha originálu zápisu) s tím, že informoval radu zejména o kritériích
pro přijímání žáků, kterými jsou:
1) žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském
obvodu (město Svoboda nad Úpou),
2) žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitele ZŠ ohledně zápisu dětí do první třídy (znění vyhlášení zápisu - viz příloha
originálu zápisu) s tím, že informoval radu zejména o kritériích pro přijímání žáků, kterými
jsou:
1) žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském
obvodu (město Svoboda nad Úpou),
2) žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/739/57/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 22.2.2017 ve 22,45 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 15.3.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 24.2.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne22.2.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 57. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.02.2017
USNESENÍ č. RM/718/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o tom, že dle projektové dokumentace ke stavbě nové hasičské zbrojnice
bylo zjištěno, že tato PD obsahuje i základní vnitřní vybavení. Rozsah tohoto vnitřního
vybavení byl konzultován se zástupcem velitele hasičů JSDH Svoboda, který konstatoval, že
toto vnitřní vybavení v podstatě bude stačit a bude potřeba dokoupit pouze nějaký stůl, židle,
případně lavice místo židlí a dovybavit kuchyňskou linku (např. lednice, mikrovlnka). Na tyto
drobnosti není potřeba mít zpracovaný projekt vnitřního vybavení a tyto zařizovací předměty
budou dokoupeny podle aktuální potřeby po výstavbě.
USNESENÍ č. RM/719/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem "Bourací práce na st.p.č. 62/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou", jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to společnost Agumont, s.r.o., IČ 241 58 313, se sídlem
Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč, která nabídla nejnižší cenu ve výši
240.722,35 Kč bez DPH (291.274,05 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
bere na vědomí
b)
nabídky od dvou bankovních ústavů (u obou má město vedeny své účty) na
poskytnutí překlenovacího investičního úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice na
základě zadávacích podmínek, kdy hodnotícím kritériem byla % marže banky k sazbě
1M Pribor. Nabídky podaly společnosti:
- Česká spořitelna, a.s. (1M Pribor + marže banky 0,09 % p.a.)
- ČSOB, a.s. (1M Pribor + 0,10 % p.a.)
Rada vzala obě nabídky na vědomí s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města
Svobody nad Úpou přijmout nabídku od České spořitelny, a.s. (bude předložena
formou návrhu úvěrové smlouvy)
USNESENÍ č. RM/720/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku od společnosti LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, se sídlem
Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou ve výši 27.480,-Kč včetně DPH za realizaci
akce s názvem "Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
b)
časový harmonogram ve věci dokončení prodeje části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 289 m2 Václavu a Martinovi Davidovým v souladu s
usnesením zastupitelstva č. ZM/115/10/2016 ze dne 15.6.2016:
- Martin a Václav Davidovi budou vyzváni, aby do 10.3.2017 předložili městu
písemný souhlas Českomoravské stavební spořitelny a. s. se zatížením jejich
pozemku p.p.č. 809/8 v k.ú. Svoboda nad Úpou věcným břemenem, resp. služebnosti

18

inženýrské sítě dle GP č. 723-284/2016 a dle návrhu Kupní smlouvy spojené se
zřízením služebnosti.
- po předložení tohoto souhlasu bude nejprve uzavřena Smlouva o dílo s vybraným
zhotovitelem (LTM Krkonoše s.r.o.) s rozvazovací podmínkou, která bude doplněna
formou odstavce 3 do čl. XV. návrhu SOD a který zní takto:
"Vzhledem k tomu, že provedení předmětného díla má být financováno výhradně z
cizích zdrojů (investory stavby budou Václav a Martin Davidovi), je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou ze strany zmíněných
investorů poskytnuty prostředky, ze kterých má být toto dílo financováno, a to i v
případě, že se sám objednatel rozhodne tyto prostředky nevyužít, pokud by mu tyto
prostředky měly být poskytnuty v menším rozsahu, než předpokládal, nebo za pro něj
jinak nevýhodných podmínek. Náhrada škody ani jiné újmy zhotoviteli v takovém
případě nenáleží, ten nemá právo požadovat ani náhradu nákladů, které mu vznikly v
době před i po uzavření smlouvy."
- nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy o dílo musí být uzavřena Kupní smlouva
spojená se zřízením služebnosti mezi městem a Martinem a Václavem Davidovými,
do které bude doplněna částka ve výši 27.480,-Kč za realizaci akce s názvem
"Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
USNESENÍ č. RM/721/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem "Zmapování stávajících kabelových tras VO a
jejich zakreslení", jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4, kterou hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější z hlediska
ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla cenu ve výši 355.933,-Kč bez DPH
(430.678,93 Kč včetně DPH) s přesností zaměření 0,14m. Rada pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/722/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve
výši 166.388,63 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2016.
b)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 297.430,28 Kč
dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni
31.12.2016.
USNESENÍ č. RM/723/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za rok
2016 na úseku pečovatelské služby, ze kterého vyplývají vypočtené přeplatky a
doplatky pro zapojené obce do společně financovaného projektu poskytování služeb
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pečovatelské služby, přičemž pro Svobodu nad Úpou z toho vyplývá doplatek
formou dorovnání provozního příspěvku na úsek pečovatelské služby ve výši
264.329 Kč za rok 2016, což bude předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
pověřuje
b)
starostu města, aby neprodleně svolal schůzku starostů zúčastněných obcí v
projektu poskytování pečovatelské služby a informoval je o pochybení ředitele DPS
při podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu z MPSV, kdy výsledkem tohoto
pochybení je skutečnost, že příspěvková organizace neobdržela dotaci z MPSV na
rok 2017, přestože v plánu příjmů na rok 2017 je počítáno s částkou 800.000 Kč
(podrobně viz zápis).
schvaluje
c)
provedení platového postihu u ředitele příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Ing. Petra Kučery, a to okamžitým odejmutím celého
osobního příplatku a snížením příplatku za vedení na 5% v souvislosti s fatálním
pochybením při podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu do odvolání Radou
města.
pověřuje
d)
ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, aby pravidelně vždy
do 20. dne po skončení kvartálu předkládal zřizovateli čtvrtletní analýzy úseku
pečovatelské služby s vazbou na hospodaření organizace s odkazem na Smlouvu o
poskytování sociální služby, kdy je v článku VIII., odstavci 2 zakotvena povinnost
poskytovatele pečovatelské služby pravidelně informovat o aktuálním stavu
platnosti všech uzavřených smluv a o průběžném počtu poskytovaných hodin.
USNESENÍ č. RM/724/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh Směnné smlouvy mezi městem a paní Renatou Ritterovou
a Andreou Talábovou, jejímž předmětem je směna pozemků na Novém světě v souladu se
Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje starostu, aby návrh
smlouvy projednal s rodinou Ritterových před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/725/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
o převodu zůstatku rezervního fondu na účtu 413 ve výši 472.099,51 Kč a zůstatku
rezervního fondu z ostatních titulů na účtu 414 ve výši 36.656,-Kč do fondu
investičního na účtu 416, který tak bude činit celkem 580.396,44 Kč a bude připraven
na financování projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání, zábavu a odpočinek“
v zahradě mateřské školky, jehož investorem a zadavatelem bude příspěvková
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
projednala
b)
informace o projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání, zábavu a odpočinek“ v
zahradě mateřské školky včetně návrhu financování (viz podrobně zápis), který bude
předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
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USNESENÍ č. RM/726/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost manželů Jiráskových o oplocení pronajatého pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II (ve vlastnictví města) drátěným plotem do výšky cca 185 cm s tím, že
podmínkou města pro udělení souhlasu je nejprve předložení vizualizace (přesné
umístění plotu, barevné provedení apod.). Součástí vyjádření města coby vlastníka
pozemku bude podmínka při udělení souhlasu, že se bude jednat o stavbu dočasnou
na dobu zajištění právních vztahů k pozemku, který je v současné době pronajat na
základě nájemní smlouvy a stavebník bude muset vzít na vědomí, že v případě
ukončení nájemní smlouvy plot odstraní.
schvaluje
b)
žádost manželů Jiráskových o výměnu oplocení na pozemcích p.p.č. 69/1 a 64/1, oba
v k.ú. Maršov II, které jsou ve vlastnictví žadatelů, drátěný plot za betonový dle
přílohy žádosti s tím, že upozorňuje žadatele, že se nejedná o výměnu oplocení, ale o
stavbu nového plotu a pokud bude betonový plot vystavěn na pozemcích ve
vlastnictví žadatele, tak se záměrem žadatele město nemá problém.
USNESENÍ č. RM/727/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu dle
mapového podkladu (viz příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle předloženého
mapového podkladu nová stavba stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II,
přičemž původní objekt byl na vlastní parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně
vyřešit tento problém, protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez
předchozího souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního titulu a pokud tento problém
žadatel nevyřeší, bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
USNESENÍ č. RM/728/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Správy KRNAP o převod části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (dle návrhu GP
č. 359-064/2016 se jedná o nově vymezenou parcelu st.p.č. 338/2 - viz příloha originálu
zápisu), na které Správa KRNAP vybudovala retenční přehrážku v souladu se Smlouvou o
právu provést stavbu z 23.2.2015 s tím, že rada usoudila, že oddělením nově vymezené st.p.č.
338/2 by došlo k přerušení souvislé parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I, která je vedena jako
ostatní komunikace a vede po ní obecní cesta, a tudíž rada nepovažuje za optimální přerušit
obecní cestu a navrhne Správě KRNAP jednání o směně za pozemek u sportovní haly a
případně další vhodný pozemek v jiné části města, který by mohl být součástí směny.
USNESENÍ č. RM/729/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem bude umístění dvou velkých kovových nádob na odběr drobného elektrozařízení,
které budou umístěny v obci u kontejnerů na použité oděvy a budou tak lépe přístupné pro
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občany a zejména budou větší (možný odběr větších zařízení jako např. mikrovlnné trouby,
vysavače, větší varné konvice apod.).
USNESENÍ č. RM/730/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dodávce tisku se společností JIP východočeská, a.s. (viz příloha originálu zápisu),
kdy předmětem smlouvy je dodávka novin Svoboda forum do prodejny JIP na Rýchorském
sídlišti od 1.3.2017. Smluvní zajištění souvisí se zavedením EET od 1.3.2017 v prodejnách
maloobchodu.
USNESENÍ č. RM/731/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
problematickou situaci s parkováním, zejména v ulici 5. května, před mateřskou
školkou a na Rýchorském sídlišti (podrobně viz zápis) s tím, že rada pověřila
Ing. Jiránka, aby se pokusil vyhledat nějakého odborníka, projektanta, který by
zpracoval formou studie návrh řešení.
pověřuje
b)
starostu města, aby za město požádal, že město chce být v souladu se správním řádem
zahrnuto do okruhu účastníků řízení při kolaudaci objektu SKI hotelu na ulici
5. května z titulu parkování na pozemcích města, protože rozhodování v dané věci
bude mít podstatný dopad na město jako takové.
USNESENÍ č. RM/732/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 8.3.2017 (viz příloha
originálu zápisu) s doplněním o body z 57. schůze Rady města dne 22.2.2017 (schválení
úvěrové smlouvy na překlenovací úvěr na hasičárnu, žádost rodiny Hamplových, žádost
provozovatelů MWE na Černohorském potoce, delegace zástupce na VH VAK)
USNESENÍ č. RM/733/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko rady ve věci akce "Stavební úpravy a přístavba bytového domu čp. 4 na
parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou", protože podle regulativů z
Územního plánu města se dané území nachází v území čistě obytném - rodinné domy. Dle
těchto regulativů jsou přípustná pouze bydlení v izolovaných rodinných domech, stávajících
chalupách a zemědělských usedlostech s odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny a
nepřípustné jsou novostavby bytových domů či novostavby řadových rodinných domů. Rada
se domnívá, že záměr žadatele je v rozporu s Územním plánem města, protože přístavba je
novostavbou bytového domu a podle předložené projektové dokumentace se jedná o značné
rozšíření stávajícího objektu, z nynějších zastavěných 285 m2 je uvažováno o zastavění 436,5
m2 s využitím na 6 stejně velkých bytových jednotek, které budou mít samostatné vstupy
přímo z pozemku stavby. Přístavba je dle názoru rady novostavbou, protože je nad rámec
stávajícího půdorysu. Nebylo by to novostavbou, pokud by záměr byl zamýšlen na stávajícím
půdorysu objektu. V rámci nových staveb připouští Územní plán pouze bydlení v izolovaných
rodinných domech. S ohledem na to, že stávající objekt je způsobem využívání bytový dům a
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novostavby bytových domů jsou nepřípustné a přístavba ke stávajícímu domu je novostavbou,
tak záměr žadatele není v souladu s Územním plánem, a proto rada musí vydat toto zamítavé
stanovisko.
USNESENÍ č. RM/734/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou panu Josefu
Bažantovi z Horního Maršova z důvodu sociální a zdravotní potřebnosti, který bude
vyzván k úhradě jednorázového příspěvku ve výši 10.000 Kč před uzavřením nájemní
smlouvy. Pokud pan Bažant přidělení bytu odmítne, rada schválila přidělení bytu dle
předloženého Pořadníku v pořadí pan Miláček, paní Lamková, paní Doležalová atd.
(viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
Mgr. Hynkovou, aby připravila do příštího jednání rady analýzu stávajícího
Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/735/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o stavu prací na publikaci o historii Svobody (viz zápis) s tím, že do
rozpočtového opatření č. 1/2017 bude zapracována finanční potřebnosti na rok 2017, kdy
kromě smluvních závazků s autory je třeba ještě zapracovat částku 80.000 Kč
(30.000 kartograf, 30.000 jazykový korektor, 8.000 odborný lektor, 12.000 překladatel
resumé).
USNESENÍ č. RM/736/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze originálu zápisu,
a to části p.p.č. 290/1 o výměře 152 m2 a části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na
předmětných částech byla vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici s
odůvodněním, které je popsáno v zápise.
USNESENÍ č. RM/737/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je Speciální automobil
požární CAS – 20 TATRA – 815 - 2 x 4,2, evidované pod inv. číslem KSH
Královéhradeckého kraje 122011 SPZ 4 H 8 9075, VIN TNU 231R55BK 045855, který byl
převzat do užívání JSDH Svoboda v roce 2010, a to za kupní cenu ve výši 1,-Kč.
USNESENÍ č. RM/738/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně přípravy akce opravy chodníků podél hlavní komunikace, na
kterou město získalo příslib finančních prostředků z dotace IROP a která je v systému IROP
evidována s názvem „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“, přičemž celkové

23

předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány na 10,5 mil. Kč. V souvislosti s přípravou je
třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kdy odhadované
náklady na zpracování PDPS včetně geologického průzkumu, mapového podkladu,
geodetického zaměření a rozpočtů je odhadován na částku ve výši 390.000 Kč bez DPH
(s DPH 471.900 Kč), a tudíž bude předmětem poptávkového řízení na zpracovatele.
Vzhledem k tomu, že tato akce není zahrnuta v rozpočtu na rok 2017 a obecná částka v
rozpočtu na projekční činnost činí pouze 400.000 Kč, bude částka zapracována nejprve do
návrhu rozpočtového opatření č.1/2017 a poptávkové řízení bude zpracováno až po
případném schválení v rozpočtu na rok 2017.
USNESENÍ č. RM/739/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitele ZŠ ohledně zápisu dětí do první třídy (znění vyhlášení zápisu - viz příloha
originálu zápisu) s tím, že informoval radu zejména o kritériích pro přijímání žáků, kterými
jsou:
1) žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském
obvodu (město Svoboda nad Úpou),
2) žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1.
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