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Sp. značka: SVO/1679/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 69. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.7.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:10 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.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci projektu Protipovodňová opatření
pro Město Svoboda nad Úpou - dodávka a montáž lokálního výstražného systému

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci projektu Protipovodňová opatření
pro Město Svoboda nad Úpou - zpracování digitálního povodňového plánu

3.

Návštěva nové ředitelky DPS + aktuální informace a potřeby příspěvkové organizace

4.

Pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Aktuální informace ohledně dosud neuzavřeného smluvního vztahu se společností
KONSTRUKT s.r.o. na přesun ocelové konstrukce

7.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na 5
parkovacích míst

8.

Smlouva o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 (garáže Aral) - návrh na skončení
části nájmu dohodou v souvislosti s výstavbou nové hasičárny

9.

Sdělení ve věci projednání dědictví - opuštěná hrobka rodiny Schreyer na
svobodském hřbitově

10.

Výzva MěÚ Trutnov o doplnění PD na stavbu "Svoboda nad Úpou - oprava Luční
ulice"

11.

Cenová nabídka na zpracování PD - IV. etapa opravy hřbitovní zdi ve Svobodě +
návrh na zpracování PD na statické zajištění terasy maršovského hřbitova

12.

Výzva k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného) potoka v k.ú.
Maršov II

13.

Žádost o vyjádření k záměru stavby (dvoupodlažní rodinný dům s obytným
podkrovím na st.p.č. 50/2 v k.ú. Maršov I)
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14.

Žádost o vyjádření k záměru opravit opěrnou zeď u čp. 276 ve Staré aleji umístěné na
pozemku města p.p.č. 374/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Výpověď z nájemní smlouvy na restauraci Tatranka na městském stadionu

16.

Návrh zadávací dokumentace na VZMR na dodávku komunální techniky v rámci
projektu OP Životní prostředí 2014-2020 s názvem "Zkvalitnění systému sběru
bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"

17.

Návrh Výzvy v rámci VZMR na zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace
akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a
víceúčelový sál“ v rámci 74. výzvy IROP 2014 - 2020

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci projektu Protipovodňová opatření
pro Město Svoboda nad Úpou - dodávka a montáž lokálního výstražného systému
V rámci tohoto bodu byli hosty jednání zástupci společnosti ŠINDLAR s.r.o., IČ 260 03 236, se
kterou byla uzavřena smlouva na zajištění výběrového řízení na dodavatele lokálního výstražného
systému v rámci projektu "protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou. Zástupci této
společnosti vedli výše uvedené výběrové řízení s tím, že v úvodu jednání rada nejprve jmenovala
členy hodnotící komise, která provedla i otevírání obálek. Následně tato hodnotící komise tedy
provedla otevírání obálek, poté bylo provedeno vyhodnocení přijatých nabídek, které vzala rada na
vědomí a nakonec rada schválila výběr dodavatele.
V rámci tohoto byla postupně přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město
Svoboda nad Úpou hodnotící komisi ve složení Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek a
Mgr. Petr Týfa, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
účastníků a současně bude posuzovat kvalifikaci účastníků a hodnotit nabídky.
bere na vědomí
b)
zápis z jednání hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou", které proběhlo v rámci
tohoto bodu za účasti a vedení zástupců společnosti ŠINDLAR s.r.o., IČ 260 03 236, se
kterou byla uzavřena smlouva na zajištění výběrového řízení na dodavatele lokálního
výstražného systému v rámci projektu "Protipovodňová opatření pro město Svoboda
nad Úpou".
schvaluje
c)
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky vedené mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek na projekt „Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou“,
kterou je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže lokálního
výstražného systému pro město Svoboda nad Úpou, zadávané v souladu s Pravidly pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020, a to společnost
EMPEMONT s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 27772179, která nabídla nejvýhodnější nabídku ve výši 200.008,-Kč bez DPH (s
DPH 242.010,-Kč) a pověřuje starostu města, aby zajistil oznámení o výběru
nejvýhodnější nabídky a podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/842/69/2017 bylo přijato.
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zdržel se – 0

2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci projektu Protipovodňová opatření
pro Město Svoboda nad Úpou - zpracování digitálního povodňového plánu
Radě města byly předloženy obálky s nabídkami v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek na projekt Protipovodňová opatření pro Město
Svoboda nad Úpou, a to na zpracování digitálního povodňového plánu. Nabídku podaly následující
společnosti:
- ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Králové, IČ 260 03 236 - nabídla cenu
ve výši 89.500,-Kč bez DPH (s DPH 108.925,-Kč)
- ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 283 58 589 - nabídla
cenu ve výši 90.500,-Kč bez DPH (s DPH 109.505,-Kč).
Rada zkontrolovala náležitosti obou nabídek v souladu se zadávací dokumentací, obě nabídky splnily
podmínky zadávacího řízení, a proto rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek na projekt Protipovodňová opatření pro Město Svoboda nad Úpou - zpracování
digitálního povodňového plánu, a to společnost ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a 500 06
Hradec Králové, IČ 260 03 236, která nabídla cenu ve výši 89.500,-Kč bez DPH (s DPH 108.925,Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s tímto vybraným dodavatelem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/843/69/2017 bylo přijato.
3. Návštěva nové ředitelky DPS + aktuální informace a potřeby příspěvkové organizace
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byla nová ředitelka Domu s pečovatelskou službou
Bc.
Martina Motejlková.
Radě města byl předložen podkladový materiál, jehož součástí byly následující dokumenty (vše viz
přílohy originálu zápisu):
1) Přehled hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2017
2) Přehled poskytnutý hodin pečovatelské služby za 1. pololetí 2017
3) Návrh nového Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.9.2017
Ředitelka DPS seznámila radu s učiněnými zjištěními a chybami, na které doposud narazila, zejména:
- oprava dohod o provedení práce (nesoulad v hodinách, chybné nastavení režimu dohod o provedení
práce) - napraveno
- absence nahlašování personálních změn do Registru poskytovatelů sociálních služeb - napraveno s
tím, že organizace byla pokutována minimální pokutou ve výši 2.000 Kč
- nesoulad v ekonomických ukazatelích v dotačních systémech poskytovatelů dotací (MPSV a
Královéhradecký kraj), rozdílné údaje za stejné časové období - již nelze napravit
- nesmyslně vysoké částky za platby za různé inzerce, doposud cca 40.000 Kč - postupně ruší, ale
některé služby jsou vázány smluvně na výpovědní lhůty, takže postupně vypovídá, v této souvislosti
navrhla vytvoření vlastních webových stránek
- žádost o dotaci na Královéhradecký kraj již byla podáno, bylo požádáno o 1.400.000 Kč - starosta
doplnil, že začátkem srpna ještě osobně navštíví Krajský úřad a projedná osobně s příslušnými
zástupci kraje žádost o dotaci.
Dále podala několik návrhů na změny v činnosti organizace, a to:
- nové nastavení personálních úvazků (viz průvodka k tomuto bodu) - již provedeno. V této
souvislosti byly radě předloženy informace o platových změnách od 1.7.2017 v souvislosti s novými
platovými poměry v sociální oblasti, kdy s ohledem na to, že stále není potvrzena výše dotace, tak
došlo pouze ke zvýšení tarifů, ale nenároková složka osobního ohodnocení byla všem odebrána, takže
v konečném důsledku došlo pouze k 10% navýšení platů, přestože je v médiích uváděn 25% nárůst.
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Zde ředitelka nastínila nepokoj v řadách zaměstnanců DPS, přestože jim situaci vysvětlila. Rada tento
fakt vzala na vědomí s tím, že v tuto chvíli nemá ředitelka jinou možnost a pokud se podaří získat
dotaci v patřičné výši, tak se samozřejmě bude zřizovatel i vedení DPS mzdovou situací zabývat.
- praní prádla pro cizí subjekty (nikoliv pro klienty pečovatelské služby) - jedná se o činnost, která
není ekonomicky výdělečná, a proto navrhla tuto činnost v nejbližší době ukončit, protože podle
dostupných informací tuto službu mohou poskytovat blízké podnikatelské subjekty
- v rámci pečovatelské služby rozšíření cílové skupiny bez omezení věku, tj. nejen senioři nad 65 let,
ale i všichni ostatní, pokud mají nějaká zdravotní postižení a potřebují pečovatelskou službu
- navrhla podstatně omezit rozvoz obědů, protože bylo zjištěno, že mnoho klientů využívá pouze tuto
službu a nic jiného. Po kratší diskusi bylo dohodnuto, že DPS zabezpečí stávající klienty, kteří
odebírají pouze obědy, ale již nebude uzavírat nové smlouvy pouze na tento požadavek
- dále informovala, že DPS nebude provádět doprovody bez dalších úkonů v rámci pečovatelské
služby, protože pečovatelská služba není "taxi",
- představila novou vizi o zajišťování pečovatelské služby v době od 17 - 20 hodin a o víkendech s
tím, že nejprve musí tato změna proběhnout v Registru a teprve poté je možné zahájit
Dále upozornila, že pečovatelská služba by se měla více zaměřit na klienty se stupněm závislosti 2 a
3, v rámci toho bylo diskutováno o systému poskytování této služby s vazbou na ekonomické
aspekty. Bylo diskutováno o navrhovaném rozšíření hodin, o vhodném nastavení pracovní doby
pečovatelek tak, aby pracovní doba byla využívána efektivně a minimalizovaly se požadavky na
přesčasové hodiny a brigádníky na DPP. Ředitelka reagovala, že za měsíc a půl co je ve funkci zatím
nestačila nastavit nový režim, který je možné rozběhnout až po provedení změn v Registru, ale
deklarovala, že jejím cílem je toto zahájit, co možná nejdříve, protože to považuje za jednu z
nejdůležitějších změn v rámci poskytování pečovatelské služby.
V neposlední řadě ředitelka DPS představila návrh nového Sazebníku úkonů pečovatelské služby,
který poměrně zásadním způsobem upravila v souladu s vyhláškou a okomentovala jednotlivé změny.
Dále bylo diskutováno o tom, že okolní obce mají smluvně zakotven požadavek na schvalování
nových klientů, přičemž Svoboda nic takového nemá a rada vznesla tento požadavek rovněž. I zde
byly vedena diskuse o tom, zda může být takový požadavek odmítnut či nikoliv s vazbou na kapacitu
poskytovatele, tj. DPS a samozřejmě i na finanční stránku.
Po cca jedné hodině jednání rada poděkovala paní ředitelce za nové informace a pokračovala v
jednání.
Tajemnice MěÚ předložila radě nový platový výměr ředitelky DPS v souvislosti s novými platovými
poměry v sociálních službách od 1.7.2017 s tím, že konstatovala, že i u ředitelky došlo pouze k
nárůstu o 10% tak jako v případě všech ostatních.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Přehled hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2017 a Přehled
poskytnutý hodin pečovatelské služby za 1. pololetí 2017 (viz přílohy originálu zápisu).
b)

veškeré informace ředitelky DPS, které jsou popsány v zápise a souhlasí s jejími
návrhy.

schvaluje
c)
návrh nového Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.9.2017 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že tento návrh bude projednán se všemi okolními obcemi, se kterými je
uzavřena smlouva na zajišťování poskytování pečovatelské služby.
d)

nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.7.2017 v
souvislosti s novými platovými podmínkami v sociálních službách (viz příloha
originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/844/69/2017 bylo přijato.
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zdržel se – 0

4. Pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Hostem jednání byl Ing. Tomáš Němec a pan Tomáš Zelenka, kteří představili záměr využití
části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Bylo společně diskutováno o podmínkách
nájmu tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Bylo diskutováno o tom, že v rámci propagace areálu
Muchomůrka by mělo být součástí této propagace informace o možnosti parkování pro
návštěvníky Muchormůrky v Janských Lázních pod Lesním domem tak, aby nedocházelo k
problémům s parkováním návštěvníků v Horské ulici či centru města. Po kratší společné diskusi
rada přistoupila k formulaci usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
10/2017 společnosti GRAS SPOL s.r.o. na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez
uvedení důvodu, s 3M výpovědní dobou pro případ neplnění smluvních podmínek
obsažených v nájemní smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění
podmínky instalace oplocení do 30.11.2017) s tím, že výše nájmu bude činit 4,Kč/1 m2 ročně + DPH a plus nájem za reklamní zařízení, které je nutno upřesnit.
Návrh nájemní smlouvy s výše uvedenými podmínkami bude předložen radě ke
konečnému schválení.
b)

pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
11/2017 panu Tomáši Zelenkovi na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez
uvedení důvodu, s 3M výpovědní dobou pro případ neplnění smluvních podmínek
obsažených v nájemní smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění
podmínky instalace figur propagujících Krakonošovu Muchomůrku do 30.11.2017)
s tím, že výše nájmu bude činit 4,-Kč/1 m2 ročně. Návrh nájemní smlouvy s výše
uvedenými podmínkami bude předložen radě ke konečnému schválení.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/845/69/2017 bylo přijato.
5. Žádost o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě byla předložena žádost pana Víta o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
které má umístěnu garáž. V současné době má pozemek pronajatý na základě nájemní smlouvy a
radě předložil v rámci žádosti potvrzení Státního pozemkového úřadu o přijetí žádosti o užívání
nemovité věci, která bude vyřízena, jakmile to bude možné, přičemž z důvodu velkého počtu
žádostí ji nelze vyřídit ihned.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 47 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/846/69/2017 bylo přijato.
6. Aktuální informace ohledně dosud neuzavřeného smluvního vztahu se společností
KONSTRUKT s.r.o. na přesun ocelové konstrukce
Starosta a stavební technik města informovali radu o stavu této akce a o jednáních s firmou. Byla
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vedena diskuse, ze které vyplynuly změny smlouvy dle návrhu firmy. Vzhledem k tomu, že
nebyla dosud smlouva uzavřena, rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu smlouvy o dílo na přesun ocelové konstrukce dle návrhu firmy (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/847/69/2017 bylo přijato.
7. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na 5
parkovacích míst
Radě města byla předložena žádost Roberta a Lenky Schmidtových o celoroční pronájem 5
parkovacích míst na části parcely p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v žádosti.
Rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Roberta a Lenky Schmidtových o celoroční pronájem 5 parkovacích míst na části parcely
p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v žádosti.
Hlasování:
pro – 0
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/848/69/2017 bylo přijato.
8. Smlouva o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 (garáže Aral) - návrh na skončení
části nájmu dohodou v souvislosti s výstavbou nové hasičárny
Radě města byla předložena Smlouva o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 se společností
VSA-ARAL s.r.o. s návrhem na zúžení předmětu smlouvy o jednu garáž, kterou využívá JSDH
Svoboda, a to v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice od 1.1.2018. Bylo hlasování o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vyjednal dohodu s pronajímatelem ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor
NS č. 0038, tj. se společností VSA-ARAL s.r.o. na zúžení předmětu smlouvy o jednu garáž,
kterou využívá JSDH Svoboda, a to v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice od
1.1.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/849/69/2017 bylo přijato.
9. Sdělení ve věci projednání dědictví - opuštěná hrobka rodiny Schreyer na
svobodském hřbitově
Radě města bylo předloženo sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
projednání dědictví - opuštěná hrobka rodiny Schreyer na hřbitově ve Svobodě. Okresní soud v
Trutnově konstatoval, že nebylo prokázáno vlastnictví hrobky rodinou, a proto neshledal důvod
pro zahájení pozůstalostního řízení. ÚZSVM tedy danou záležitost uzavřel s tím, že nejsou k
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dispozici listiny, není možné určit skutečného vlastníka hrobky, proto jako nejvhodnější
doporučil vyčkat na uplynutí doby deseti let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kdy poté věc připadne do vlastnictví státu, tj. ke dni 1.1.2024. Rada hlasovala o
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci projednání dědictví opuštěná hrobka rodiny Schreyer na hřbitově ve Svobodě. Okresní soud v Trutnově konstatoval,
že nebylo prokázáno vlastnictví hrobky rodinou, a proto neshledal důvod pro zahájení
pozůstalostního řízení. ÚZSVM tedy danou záležitost uzavřel s tím, že nejsou k dispozici listiny,
není možné určit skutečného vlastníka hrobky, proto jako nejvhodnější doporučil vyčkat na
uplynutí doby deseti let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy poté věc
připadne do vlastnictví státu, tj. ke dni 1.1.2024.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/850/69/2017 bylo přijato.
10. Výzva MěÚ Trutnov o doplnění PD na stavbu "Svoboda nad Úpou - oprava Luční
ulice"
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše přílohou originálu zápisu):
1) Výzva MěÚ Trutnov - odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy č.j.
64199/2017 z 29.6.2017 k doplnění PD
2) Písemná opakovaná žádost pana Mejstříka o uvedení příjezdové cesty k domu čp. 195 v Luční
ulici adresovaná radě města
3) Písemná žádost pana Mejstříka (se stejným zněním) adresovaná zastupitelstvu.
Rada se podkladovými materiály zabývala a shodla se na tom, že celou záležitost předá
zastupitelstvu k projednání.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města následující dokumenty (vše přílohou originálu zápisu):
1) Výzva MěÚ Trutnov - odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy č.j.
64199/2017 z 29.6.2017 k doplnění projektové dokumentace o řešení sjezdu na pozemek RD čp.
195 v Luční ulici
2) Písemná opakovaná žádost pana Mejstříka o uvedení příjezdové cesty k domu čp. 195 v Luční
ulici adresovaná radě města
3) Písemná žádost pana Mejstříka (se stejným zněním) adresovaná zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/851/69/2017 bylo přijato.
11. Cenová nabídka na zpracování PD - IV. etapa opravy hřbitovní zdi ve Svobodě +
návrh na zpracování PD na statické zajištění terasy maršovského hřbitova
Radě města byla předložena:
1) Cenová nabídka na IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově – celkem 67.000
Kč bez DPH, tj. 81.070 Kč s DPH od Ing. Chaloupského (viz příloha originálu zápisu)
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2) Návrh na zahájení řešení havarijního stavu jedné z teras maršovského hřbitova – jedná se o
druhou terasu vlevo při pohledu zespoda z prvního schodiště. Břeh před hrobovými místy je
utržený, v minulosti byl již několikrát zajišťován různými kládami a jednoduchými železnými
konstrukcemi. Posun zeminy však pokračuje, břeh je nestabilní, chůze uličkou před hrobovými
místy pouze s velmi zvýšenou opatrností, protože tato ulička je sesuvem půdy zúžena na
minimum. Při posledních pohřbech museli v této terase lidé jít přes hroby. Rovněž sekání břehu
je velmi nebezpečné dle sdělení vedoucího technické čety, protože jeho stabilita je značně
narušená a došlo zde již k několika pádům.
V letošním roce bude dokončena oprava celého schodiště na maršovském hřbitově a v rámci
pokračujících rekonstrukcí hřbitovů podala tajemnice MěÚ podnět na pokračování v opravách
maršovského hřbitova i zde a nechat zpracovat PD na statické zajištění této terasy + úpravu tak,
aby bylo možné se k pronajatým hrobovým místům bezpečně dostat.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově –
celkem 67.000 Kč bez DPH, tj. 81.070 Kč s DPH od Ing. Chaloupského (viz
příloha originálu zápisu).
b)
návrh na zahájení řešení havarijního stavu jedné z teras maršovského hřbitova
(druhá terasa vlevo při pohledu zespoda z prvního schodiště) s tím, že stavební
technik zajistí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace tak, aby
bylo možné akci připravit pro dotační řízení v roce 2018.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/852/69/2017 bylo přijato.
12. Výzva k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného) potoka v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena Výzva k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného)
potoka v k.ú. Maršov II od manželů Trojánkových. Vlivem povodní došlo ke značnému
poškození koryta potoka, které je vymleté, neudržované a opět hrozí riziko opakování vylití z
roku 2013. Jediným zásahem po povodních byla likvidace staveb na parcele 377/3 ze strany
Krkonošských papíren a.s., které byly povodní v roce 2013 zdevastovány, a proto byly poté zcela
odstraněny. Žadatelé požadují rekonstrukci regulace Modrokamenného potoka tak jako se to děje
v jiných částech města, které zasáhly povodně (Janský potok, Černohorský potok, regulace toku
na Novém světě, regulace toku v Maršovské ulici), aby nedocházelo k poškozování jejich
majetku, a poukazují na skutečnost, že se jedná o lokalitu, která po povodních 2013 není stále
řešena. Vzhledem k tomu, že se k vlastnictví potoka nikdo nehlásí, žádají o rekonstrukci
vlastníka pozemků, po kterých potok z převážné části vede, tj. Město Svoboda nad Úpou.
Rada se žádostí zabývala, prověřila vlastnické vztahy a konstatovala, že ve spodní části sice
potok vede převážně po pozemcích města, ale také po pozemcích Krkonošských papíren a.s. a
dále směrem k lesu je potok v pásmu KRNAP a určitě se bude k případné opravě vyjadřovat.
Mgr. Hynek konstatoval, že potok sice nemá jednoznačného vlastníka, ale protože vede po
pozemcích města, musí se rada žádostí zabývat a navrhl kontaktovat projektanta (např. p. Tylš) a
konzultovat s tím odborný návrh úpravy koryta potoka.
Bylo hlasováno o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výzvu k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného) potoka v k.ú. Maršov II od
manželů Trojánkových a pověřuje starostu, aby projednal s projektantem (např. pan Jan Tylš)
odborný návrh úpravy koryta potoka.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/853/69/2017 bylo přijato.
13. Žádost o vyjádření k záměru stavby (dvoupodlažní rodinný dům s obytným
podkrovím na st.p.č. 50/2 v k.ú. Maršov I)
Radě města byla předložena žádost pana Mudrocha o vyjádření k záměru stavby na st.p.č. 50/2 v
k.ú. Maršov I (lokalita Nový svět). Rada se žádostí zabývala, zejména vlastnickými vztahy a
následně hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Mudrocha o vyjádření k záměru stavby na st.p.č. 50/2 v k.ú. Maršov I (lokalita Nový
svět) s tím, že s předloženou vizualizací nemá problém, ale závazné stanovisko vydá jako
účastník budoucího územního řízení po předložení patřičné kompletní projektové dokumentace
pro územní řízení, ve které budou i zásady výstavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/854/69/2017 bylo přijato.
14. Žádost o vyjádření k záměru opravit opěrnou zeď u čp. 276 ve Staré aleji umístěné
na pozemku města p.p.č. 374/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Šály o stanovisko k záměru opravit naklánějící se
opěrnou zeď u domu čp. 276 ve Staré aleji, která se nachází na pozemku města p.p.č. 374/4 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
se záměrem žadatele opravit naklánějící se opěrnou zeď u domu čp. 276 ve Staré aleji, která se
nachází na pozemku města p.p.č. 374/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou a požaduje, aby opěrná zeď
byla vystavěna na vlastních pozemcích žadatele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/855/69/2017 bylo přijato.
15. Výpověď z nájemní smlouvy na restauraci Tatranka na městském stadionu
Radě města byla předložena výpověď z nájmu ze strany nájemce (pan Antonín Ouředník, která
byla doručena dne 30.6.2017, výpovědní lhůta tedy běží od 1.7.2017 a skončí v souladu se
smlouvou 30.9.2017. Zároveň s tím byl radě předložen návrh výběrového řízení na nájem od
1.10.2017 (jeho znění je naprosto shodné s posledním zněním vyjma termínů a je přílohou
originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď z nájmu ze strany nájemce (pan Antonín Ouředník) na nebytové prostory
restaurace Tatranka na městském stadionu, která byla doručena dne 30.6.2017,
výpovědní lhůta tedy běží od 1.7.2017 a skončí v souladu se smlouvou 30.9.2017.
schvaluje
b)
návrh výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v čp. 222 od
1.10.2017 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/856/69/2017 bylo přijato.
16. Návrh zadávací dokumentace na VZMR na dodávku komunální techniky v rámci
projektu OP Životní prostředí 2014-2020 s názvem "Zkvalitnění systému sběru
bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s
názvem "Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu). Jedná se o projekt podpořený dotací z OP Životní prostředí 2014 - 2020 a předmětem
projektu je pořízení kloubového nakladače, kontejnerového nosiče a 4 ks kontejnerů. Rada
neměla k návrhu připomínky a bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p. 8, 549 11 Dolní
Radechová
- MAGRIX, s.r.o., IČ 645 07 599, se sídlem Rejskova 3089/37, 796 01 Prostějov
- EHL, s.r.o., IČ 259 71 417, se sídlem č.p. 46, 516 03 Lukavice

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.8.2017 od 14,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města,
Mgr. Petr Schön – správce odpadového systému
náhradníci: Mgr. Petr Týfa, Ing. Ivana Balcarová
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/857/69/2017 bylo přijato.
17. Návrh Výzvy v rámci VZMR na zpracování žádosti o dotaci a administraci
realizace akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální
bydlení a víceúčelový sál“ v rámci 74. výzvy IROP 2014 - 2020
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy na VZMR na služby s názvem
"Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce "Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú.
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál" v rámci 74. výzvy IROP 2014 - 2020
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(viz příloha originálu zápisu) včetně návrhu firem, kterým bude výzva zaslána. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy na VZMR na služby s názvem "Zpracování
žádosti o dotaci a administraci realizace akce "Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú.
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál" v rámci 74. výzvy IROP
2014 - 2020 (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána, a to:
- grantEX s.r.o., IČ 291 47 832, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov,
- Profesionálové, a.s., IČ 288 06 123, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/858/69/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 19.7.2017 ve 22,15 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 7.8.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 20.7.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 69. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 19.7.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 69. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 19.07.2017
USNESENÍ č. RM/842/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město
Svoboda nad Úpou hodnotící komisi ve složení Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek
a Mgr. Petr Týfa, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
účastníků a současně bude posuzovat kvalifikaci účastníků a hodnotit nabídky.
bere na vědomí
b)
zápis z jednání hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou", které proběhlo v rámci
tohoto bodu za účasti a vedení zástupců společnosti ŠINDLAR s.r.o., IČ 260 03 236,
se kterou byla uzavřena smlouva na zajištění výběrového řízení na dodavatele
lokálního výstražného systému v rámci projektu "Protipovodňová opatření pro město
Svoboda nad Úpou".
schvaluje
c)
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky vedené mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek na projekt „Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad
Úpou“, kterou je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže
lokálního výstražného systému pro město Svoboda nad Úpou, zadávané v souladu s
Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020, a to
společnost EMPEMONT s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO: 27772179, která nabídla nejvýhodnější nabídku ve výši 200.008,-Kč
bez DPH (s DPH 242.010,-Kč) a pověřuje starostu města, aby zajistil oznámení o
výběru nejvýhodnější nabídky a podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem.
USNESENÍ č. RM/843/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o
zadávání veřejných zakázek na projekt Protipovodňová opatření pro Město Svoboda nad
Úpou - zpracování digitálního povodňového plánu, a to společnost ŠINDLAR s.r.o., se
sídlem Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Králové, IČ 260 03 236, která nabídla cenu ve výši
89.500,-Kč bez DPH (s DPH 108.925,-Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s tímto
vybraným dodavatelem.
USNESENÍ č. RM/844/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Přehled hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2017 a Přehled
poskytnutý hodin pečovatelské služby za 1. pololetí 2017 (viz přílohy originálu
zápisu).
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b)

veškeré informace ředitelky DPS, které jsou popsány v zápise a souhlasí s jejími
návrhy.

schvaluje
c)
návrh nového Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.9.2017 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že tento návrh bude projednán se všemi okolními obcemi, se
kterými je uzavřena smlouva na zajišťování poskytování pečovatelské služby.
d)

nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.7.2017 v
souvislosti s novými platovými podmínkami v sociálních službách (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/845/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
10/2017 společnosti GRAS SPOL s.r.o. na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez
uvedení důvodu, s 3M výpovědní dobou pro případ neplnění smluvních podmínek
obsažených v nájemní smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění podmínky
instalace oplocení do 30.11.2017) s tím, že výše nájmu bude činit 4,-Kč/1 m2 ročně +
DPH a plus nájem za reklamní zařízení, které je nutno upřesnit. Návrh nájemní
smlouvy s výše uvedenými podmínkami bude předložen radě ke konečnému
schválení.
b)
pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
11/2017 panu Tomáši Zelenkovi na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez uvedení
důvodu, s 3M výpovědní dobou pro případ neplnění smluvních podmínek obsažených
v nájemní smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění podmínky instalace
figur propagujících Krakonošovu Muchomůrku do 30.11.2017) s tím, že výše nájmu
bude činit 4,-Kč/1 m2 ročně. Návrh nájemní smlouvy s výše uvedenými podmínkami
bude předložen radě ke konečnému schválení.
USNESENÍ č. RM/846/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 47 m2.
USNESENÍ č. RM/847/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu smlouvy o dílo na přesun ocelové konstrukce dle návrhu firmy (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/848/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Roberta a Lenky Schmidtových o celoroční pronájem 5 parkovacích míst na části
parcely p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v žádosti.
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USNESENÍ č. RM/849/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vyjednal dohodu s pronajímatelem ze Smlouvy o nájmu nebytových
prostor NS č. 0038, tj. se společností VSA-ARAL s.r.o. na zúžení předmětu smlouvy o jednu
garáž, kterou využívá JSDH Svoboda, a to v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice
od 1.1.2018.
USNESENÍ č. RM/850/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci projednání dědictví opuštěná hrobka rodiny Schreyer na hřbitově ve Svobodě. Okresní soud v Trutnově
konstatoval, že nebylo prokázáno vlastnictví hrobky rodinou, a proto neshledal důvod pro
zahájení pozůstalostního řízení. ÚZSVM tedy danou záležitost uzavřel s tím, že nejsou k
dispozici listiny, není možné určit skutečného vlastníka hrobky, proto jako nejvhodnější
doporučil vyčkat na uplynutí doby deseti let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kdy poté věc připadne do vlastnictví státu, tj. ke dni 1.1.2024.
USNESENÍ č. RM/851/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města následující dokumenty (vše přílohou originálu zápisu):
1) Výzva MěÚ Trutnov - odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy č.j.
64199/2017 z 29.6.2017 k doplnění projektové dokumentace o řešení sjezdu na pozemek RD
čp. 195 v Luční ulici
2) Písemná opakovaná žádost pana Mejstříka o uvedení příjezdové cesty k domu čp. 195 v
Luční ulici adresovaná radě města
3) Písemná žádost pana Mejstříka (se stejným zněním) adresovaná zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/852/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově – celkem
67.000 Kč bez DPH, tj. 81.070 Kč s DPH od Ing. Chaloupského (viz příloha originálu
zápisu).
b)
návrh na zahájení řešení havarijního stavu jedné z teras maršovského hřbitova (druhá
terasa vlevo při pohledu zespoda z prvního schodiště) s tím, že stavební technik
zajistí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace tak, aby bylo možné
akci připravit pro dotační řízení v roce 2018.
USNESENÍ č. RM/853/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výzvu k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného) potoka v k.ú. Maršov II
od manželů Trojánkových a pověřuje starostu, aby projednal s projektantem (např. pan Jan
Tylš) odborný návrh úpravy koryta potoka.
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USNESENÍ č. RM/854/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Mudrocha o vyjádření k záměru stavby na st.p.č. 50/2 v k.ú. Maršov I (lokalita
Nový svět) s tím, že s předloženou vizualizací nemá problém, ale závazné stanovisko vydá
jako účastník budoucího územního řízení po předložení patřičné kompletní projektové
dokumentace pro územní řízení, ve které budou i zásady výstavby.
USNESENÍ č. RM/855/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
se záměrem žadatele opravit naklánějící se opěrnou zeď u domu čp. 276 ve Staré aleji, která
se nachází na pozemku města p.p.č. 374/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou a požaduje, aby opěrná
zeď byla vystavěna na vlastních pozemcích žadatele.
USNESENÍ č. RM/856/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď z nájmu ze strany nájemce (pan Antonín Ouředník) na nebytové prostory
restaurace Tatranka na městském stadionu, která byla doručena dne 30.6.2017,
výpovědní lhůta tedy běží od 1.7.2017 a skončí v souladu se smlouvou 30.9.2017.
schvaluje
b)
návrh výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v čp. 222 od
1.10.2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/857/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu).
b)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p. 8, 549 11 Dolní Radechová
- MAGRIX, s.r.o., IČ 645 07 599, se sídlem Rejskova 3089/37, 796 01 Prostějov
- EHL, s.r.o., IČ 259 71 417, se sídlem č.p. 46, 516 03 Lukavice
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.8.2017 od 14,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města,
Mgr. Petr Schön – správce odpadového systému
náhradníci: Mgr. Petr Týfa, Ing. Ivana Balcarová
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USNESENÍ č. RM/858/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy na VZMR na služby s názvem "Zpracování
žádosti o dotaci a administraci realizace akce "Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú.
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál" v rámci 74. výzvy IROP
2014 - 2020 (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána, a to:
- grantEX s.r.o., IČ 291 47 832, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov,
- Profesionálové, a.s., IČ 288 06 123, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové.
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