*MESUX000JPZ0*
Sp. značka: SVO/1865/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 71. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.8.2017
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
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení rady a průběžná zpráva o akcích investičního charakteru
roku 2017

2.

Zpráva hodnotící komise v rámci VZMR na dodávku komunální techniky s názvem
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"

3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce silničního mostu na Nový svět

4.

Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o pronájem části pozemku na parcelách p.p.č. 527/3, 527/1 a 712/1, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/5, k.ú. Svoboda nad Úpou z důvodu
umístění předzahrádky

7.

Návrhy smluvních vztahů na pronájem částí parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

8.

Žádost o přehodnocení nesouhlasu k záměru vytvoření garážových vrat na objektu na
st.p.č. 95/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou + žádost o pronájem části p.p.č. 104/1 v k.ú.
Svoboda na parkování

9.

Žádost o vyjádření města pro územní a stavební řízení - RD čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú.
Maršov II

10.

Žádost o vydání souhlasu s provozováním SKI HOTELU v ulici 5. května 425 ve
vazbě na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst

11.

Žádost o stanovisko města k dočasnému napojení sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č.
784 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Informace z prvního jednání dne 24.8.2017 s projektanty a dotačním manažerem
ohledně rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový
společenský sál
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13.

Výběrové řízení na nového nájemce restaurace na stadionu - předložení nabídek

14.

Projednání návrhu na výpověď z nájemní smlouvy na byt v čp. 128 na Rýchorském
sídlišti

15.

Cenová nabídka na opravu cesty za Japiem + opravy komunikací v září 2017

16.

Žádost o stanovisko města k záměru umístění hospodářsko-zemědělských hal a
dozorčího domu na parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú. Maršov II

17.

Rozhodnutí o budoucnosti hrobky rodiny Etrich

18.

Žádosti o stanovisko k udělení autobusových licencí

19.

Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou

20.

Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnost

21.

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko

22.

Žádost o prodej parcel určených k výstavbě RD dle Záměru města č. 13/2016

1. Kontrola plnění usnesení rady a průběžná zpráva o akcích investičního charakteru
roku 2017
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Dále byl radě předložen dokument se stavem plnění akcí investičního charakteru na rok 2017 (viz
příloha originálu zápisu) a ke každé akci byl aktualizován stav plnění:
Akce investičního charakteru:
 Odvodnění Lázeňské
 56. RM dne 1.2.2017: Starosta informoval, že stavební povolení, resp. souhlas stavebního
úřadu město má, realizace proběhne v souběhu s rekonstrukcí spodní silnice do Janských
Lázní.
 65.RM dne 26.4.2017: Starosta informoval, že akce bude realizována v letošním roce
 71. RM dne 30.8.2017: Dokončeno
 Vybudování spojovacího chodníčku za hotelem PROM
 56. RM dne 1.2.2017: V jarních měsících tuto akci připravit a zrealizovat jednoduché
zpevnění cesty po vlastních pozemcích města – duben 2017
 65. RM dne 26.4.2017: Dle sdělení starosty zatím neřešeno, požádal o posun termínu
na srpen 2017
 71. RM dne 30.8.2017: koncem září budou dokončeny zemní práce
 Odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve školní jídelně
 56. RM dne 1.2.2017: Začít připravovat projekčně, zjistit dotační možnosti, začít
připravovat PD na komplexní rekonstrukci školní kuchyně.
 65. RM dne 26.4.2017: Byla vedena diskuse o současném stavu, kdy zatím nelze
konstatovat zcela, že se jedná o havarijní stav (přes zimu se nic nestalo). Starosta
reagoval, že se spíše jedná o nevyhovující dispoziční řešení současné kuchyně. Rada
pověřila starostu, aby zajistil u společnosti GAST-PRO s.r.o. cenovou nabídku na projekt
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nového dispozičního řešení umístění kuchyňského zařízení a s tím souvisejících
potřebných úprav včetně rozvodů. Akci přejmenovat v duchu výše uvedeného.
 71. RM dne 30.8.2017: odstraněno, zajišťovala si přímo škola
Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ na projekt „Krakonošova zahrada pro vzdělávání,
zábavu a odpočinek“
 65. RM dne 26.4.2017: čeká se na rozhodnutí o poskytnutí daru na tuto akci z Lesů ČR
 71. RM dne 30.8.2017: MZe má do konce srpna rozhodnout o výši daru
Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě – IV. etapa
 56. RM dne 1.2.2017: Město má vydané stavební povolení, bude opět požádáno o
dotace na MZe – musí být podáno do 24.2.2017.
 65. RM dne 26.4.2017: Žádost o dotaci podána, v rámci této rady (viz bod 6)
předloženo ke schválení znění zadávací dokumentace výběrového řízení
 71. RM dne 30.8.2017: probíhá realizace akce na základě výběru dodavatele, na akci
přiznána dotace ve výši 700.000 Kč.
Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově
 56. RM dne 1.2.2017: Město má vydaný souhlas stavebního úřadu s ohlášeným
stavebním záměrem, bude opět požádáno o dotace na MZe – musí být
podáno
do
24.2.2017.
 65. RM dne 26.4.2017: Žádost o dotaci podána, v rámci této rady (viz bod 7)
předloženo ke schválení znění zadávací dokumentace výběrového řízení
 71. RM dne 30.8.2017: probíhá realizace akce na základě výběru dodavatele, rozhodnutí o
dotaci zatím město neobdrželo, dle sdělení starosty vydává rozhodnutí postupně a dotace
s největší pravděpodobností bude také přiznána
Nákup komunální techniky
 56. RM dne 1.2.2017: Žádost o dotace do OP Životní prostředí podána dne
28.11.2016, čeká se na výsledek.
 65. RM dne 26.4.2017: Stav trvá, stále není znám výsledek.
 71. RM dne 30.8.2017: rozhodnutí o přidělení dotace obdrženo, v rámci této rady bude
schválen výběr dodavatele
Zavedení systémové změny v odpadovém hospodářství
 56. RM dne 1.2.2017: Rada pověřila starostu, aby se zabýval tímto bodem.
 65. RM dne 26.4.2017: zatím žádný posun, starosta oznámil, že první květnový týden
má schůzku s panem Ticháčkem z TRANSPORTu. Údajně firma již na Broumovsku
zajišťuje činnosti v rámci motivačního systému likvidace odpadů občany.
 71. RM dne 30.8.2017: neměnný stav s ohledem na kapacity radnice
Revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem + vybudování
zázemí – posezení pro seniory před čp. 127,128
 56. RM dne 1.2.2017: Mgr. Hynek informoval radu, že konzultoval tento záměr města
s Bc. Hlízou z MěÚ Trutnov z hlediska územního plánu. Výsledkem jednání je to, že
odbor územního plánování by povolil v rámci regulativů - sklady a skladovací prostory
– stánky, kontejnery určené pro skladování zboží s následným pultovým prodejem. Musí
se jednat o kontejnerový objekt obložený dřevem (nikoliv srub se sedlovou
střechou).
Jeden takový kontejner bez obložení stojí cca 240.000 Kč, což
znamená, že v letošním
roce by bylo možné pořídit jeden takový objekt.
Nicméně by bylo
vhodné
začít
jednoduchým projektem, který bude řešit danou lokalitu jako celek a postupně ji začít
v duchu tohoto projektu revitalizovat. Rada pověřila Ing. Jiránka, aby se daným
projektem zabýval a vybral vhodného projektanta.
 65. RM dne 26.4.2017: Rozpočtovým opatřením č. 1/2017 byla akce vyjmuta
z letošního rozpočtu.
Protipovodňová opatření
 56. RM dne 1.2.2017: Dotační řízení dosud nebylo ukončeno
 65. RM dne 26.4.2017: Dotační řízení ukončeno, město obdrželo dokument Registrace
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akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci (projekt) s názvem Protipovodňová
opatření pro město Svoboda nad Úpou (viz 63. RM dne 5.4.2017 bod 16). Předmětem
podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a
výstražného systému ochrany před povodněmi pro naše město. Poskytovatelem dotace je
Ministerstvo životního prostředí, příslib dotace činí 373.187,11 Kč, dotace je vyplácena
ex post (po ukončení projektu) a projekt musí být realizován do 30.6.2018 s tím, že
v rámci tohoto jednání rady předmětem bodu 3 dále.
 71. RM dne 30.8.2017: výběr dodavatele ukončen, probíhá realizace akce, a to ve dvou
rovinách – 1) zpracování digitálního povodňového plánu, 2) instalace lokálního
výstražného systému
Bourací práce spojené s přípravou výstavby hasičské zbrojnice
 56. RM dne 1.2.2017: V rámci této rady je předložena ke schválení zadávací
dokumentace – viz bod 7,
plánovaný příjem nabídek + otevírání obálek dne
22.2.2017
 65. RM dne 26.4.2017: 57. RM dne 22.2.2017 schválila nabídku společnosti
AGUMONT s.r.o. za 291.274,-Kč. Firma zrealizovala bourací práce, ale zpevněné
plochy nebyly realizovány (dodatek ke smlouvě na konečných 217.745 Kč) s tím, že
tyto práce budou realizovány později pravděpodobně přímo zhotovitelem.
 71. RM dne 30.8.2017: částečně realizováno před zahájením výstavby hasičárny,
dokončeno bude na podzim v rámci finálních prací.
Vybudování hasičské zbrojnice
 56. RM dne 1.2.2017: Zadávací dokumentace schválena na 55. RM dne 11.1.2017,
nyní je u dotačního orgánu kontrolována. Pokud bude schválena, tak nejpozději
v polovině února bude zveřejněna s tím, že příjem obálek + otevírání obálek
bude
nadefinováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
nadefinováno ve
výzvě.
Bankovní ústavy poptány za účelem podání nabídky na překlenovací úvěr s
termínem podání nabídky do 15.2.2017.
Je třeba se zabývat projektem vnitřního vybavení - starosta byl pověřen na 55. RM dne
11.1.2017 sehnat cenové nabídky od projektantů – zatím neřešeno.
 65. RM dne 26.4.2017: viz 57. RM dne 22.2.2017 - 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.
Přijetí překlenovacího úvěru včetně schválení uvěrové smlouvy bylo předmětem
13.
veřejného zasedání ZM dne 8.3.2017.
Výběrové řízení na zhotovitele ukončeno podpisem Smlouvy o dílo dne 24.4.2017,
vybrána firma KONSTRUKT s.r.o. z Hradec Králové s vysoutěženou cenou 8.385.300
Kč včetně DPH. Dne 2.5.2017 se bude předávat staveniště.
Dále v rámci této rady řešen přesun stávající ocelové konstrukce – viz dále bod 17).
71. RM dne 30.8.2017: výstavba hasičské zbrojnice probíhá, přesun ocelové konstrukce
rovněž, v současné době probíhá repase ocelových prvků konstrukce
Havarijní oprava budovy bývalého kina
 56. RM dne 1.2.2017: Bude řešeno po skončení zimy
 65. RM dne 26.4.2017: zatím neřešeno
 71. RM dne 30.8.2017: neřešeno, není potřeba s ohledem na přípravu projektu
rekonstrukce objektu
Radnice – rekonstrukce počítačové sítě
 56. RM dne 1.2.2017: Řešitel – tajemnice MěÚ, bude řešeno ve spolupráci s IT techniky
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 65. RM dne 26.4.2017: dle sdělení tajemnice, IT technici do konce května připraví návrh
konkrétní řešení
 71. RM dne 30.8.2017: dokončeno
 Radnice – výměna kotle a oprava kouřovodu
 56. RM dne 1.2.2017: Řešitel – p. Rajsner, bude řešeno po ukončení topné sezony
 65. RM dne 26.4.2017: Topná sezona dosud neukončena, p. Rajsner začne připravovat
 71. RM dne 30.8.2017: dokončeno
 Přírodní centrum – Krakonošova jezírka
 56. RM dne 1.2.2017: Viz podrobně bod 2 tohoto jednání rady:
Starosta informoval radu o nových skutečnostech ohledně dotačních možností na projekt
"Přírodní centrum Krakonošova jezírka". Rozpočet projektu „Přírodní centrum
Krakonošova“ jezírka se vyšplhal na 2.5 mil. Kč, tudíž alokace z fondu mikroprojektů na
toto nestačí. Euroregion Glacensis ale v létě vypisuje tzv. „velké projekty“, kde alokace je
podstatně vyšší a dotace činí také 85% uznatelných nákladů (INTERREG). Pokud se
město rozhodne využít tohoto titulu, musí být do konce června předložen záměr a do
konce září pak samotná žádost o dotaci. Starosta sdělil, že nyní čeká na vyjádření partnera
z Kamienne Gory, zda s městem půjdou do tohoto projektu s nějakým svým projektem
(bude vědět příští týden). Pokud se tedy město rozhodne podat žádost o dotaci, bylo by
dobré celý projekt dotáhnout do fáze stavebního povolení, které je zde podmínkou. Dále
starosta sdělil, že také prověřoval variantu podat do fondu mikroprojektů žádost o dotaci
pouze na část projektu – elektropřípojku, dle vyjádření RDA však toto nelze, resp. město
by s největší pravděpodobností dotaci nedostalo.
Rada diskutovala o daném projektu a nakonec se shodla na tom, že bez připraveného
projektu o dotaci z INTERREGu nelze žádat, takže je třeba na projektu dále pracovat, a
tudíž Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě č. 16_SOBS01_4121237364 (Přírodní centrum Krakonošova jezírka)
uzavřít a dále pokračovat v územním a stavebním řízení tak, aby bylo možné o dotaci z
INTEREGu požádat.
 65. RM dne 26.4.2017: Z MěÚ Trutnov přišlo rozhodnutí o vynětí ze ZPF, které bude stát
cca 70.000 Kč.
 71. RM dne 30.8.2017: projekt doporučen k realizaci, v rámci této rady dále bude
schválena Dohoda o spolupráci s polským partnerem
Projekční činnost:
 Komplexní rekonstrukce Luční ulice – dokončení PD
 56. RM dne 1.2.2017: PD byla v první polovině ledna 2017 odevzdána, v rámci
projekční činnosti tedy DOKONČENO. Bylo projednáno, že je třeba pokračovat
tak, aby bylo získáno stavební povolení (jedná se o jedinou místní komunikaci
zařazenou dle pasportu rozhodnutím do místních komunikací v obci, takže
stavební
povolení bude vydávat Městský úřad v Trutnově).
 71. RM dne 30.8.2017: v rámci 15. ZM dne 6.9.2017 samostatný bod – žádost pana
Mejstříka o vyřešení sjezdu, stavební řízení pozastaveno s ohledem na námitku pana
Mejstříka
 Chodníky podél hlavní silnice – PD na projekt „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě“
 56. RM dne 1.2.2017: Projekt byl doporučen k financování, je třeba se zabývat
projektovou dokumentací a stavebním řízením.
 65. RM dne 26.4.2017: - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a registrace akce byla městu
doručena dne 7.4.2017, přiznána dotace ve výši 8.962.616 Kč + vlastní spoluúčast ve výši
995.846 Kč, celkem financování celé akce 9.958.462 Kč.
Realizace celé akce musí být dokončena do 31.12.2018, financování akce do 30.6.2019 a
předložení ZVA do 31.12.2019.
V rámci tohoto jednání rady předložena cenová nabídka na PD ve stupni pro provedení
stavby – viz bod 5).
71. RM dne 30.8.2017: PD by měla být dokončena do 31.10.2017
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 Budova bývalého kina – Výstavba sociálních bytů + víceúčelový sál
 56. RM dne 1.2.2017: Starosta urychleně osloví projektanty za účelem předložení cenové
nabídky, podle předpokládané zjištěné ceny bude vypsáno poptávkové řízení.
 65. RM dne 26.4.2017: na 63. RM dne 5.4.2017 – bylo zrušeno poptávkové řízení 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“, a to s ohledem na skutečnost, že město neobdrželo žádnou nabídku na zpracování
projektové dokumentace (nemají dostatečnou kapacitu) a musí znovu vstoupit do jednání
s projektanty s nabídkou na prodloužení lhůty.
Dle sdělení administrátora k dotačnímu řízení IROP bylo otevření Výzvy posunuto
pravděpodobně na červen 2017, tzn. i posun termínu pro podávání žádostí.
Ing. Jiránek seznámil radu, že se všemi oslovenými projektanty mluvil a skutečně jsou
zahlceni jinými zakázkami a nemají volnou kapacitu, aby se mohli zabývat tímto
projektem v daných lhůtách.
Starosta i tajemnice konstatovali, že by si kino zasloužilo více času na projektování a
navrhli dát projektantům více času (např. do března či dubna 2018) a pokusit se o dotaci
v dalším kole v příštím roce 2018 s následnou realizací v dalším roce 2019, a to i
s ohledem na to, že letos se rozjela výstavba hasičárny a příští rok čekají město další dvě
velké akce, a to rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce chodníků podél hlavní
silnice + další drobné akce menšího rozsahu a kapacity radnice jsou již zcela vyčerpané.
Bylo tedy schváleno, že do příští rady bude připraven nový návrh výběrového řízení
v duchu výše uvedeného návrhu.
71. RM dne 30.8.2017: v rámci druhého VŘ se podařilo sehnat projektanta – společnost
SIAL s.r.o., smlouva uzavřena s termínem dokončení PD do 31.3.2018. 79. výzva na
sociální bydlení by měla být vyhlášena v listopadu 2017 – viz dále tato rada bod 12).
 Rekonstrukce veřejného osvětlení – zmapování tras VO, PD
 56. RM dne 1.2.2017: Výzva, resp. výběrové řízení je zveřejněna na Profilu zadavatele od
23.1.2017, příjem nabídek, otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne
22.2.2017.
 65. RM dne 26.4.2017: První výběrové řízení bylo zrušeno, Druhá výzva byla zveřejněna
dne 12.4.2017 s tím, že na této radě je předložen radě výsledek vyhodnocení – viz dále
bod 2).
 71. RM dne 30.8.2017: zmapování tras je hotovo, pasport také, probíhá finální zpracování
projektu, který by měl být podkladem pro zpracování PD
 Pořízení nového Územního plánu města
 56. RM dne 1.2.2017: V rámci této rady je předložena ke schválení zadávací dokumentace
– viz bod 8,
plánovaný příjem nabídek + otevírání obálek dne 15.3.2017
 65. RM dne 26.4.2017: Na 63. RM dne 5.4.2017 schválen výběr zpracovatele nového ÚP
– SURPMO a.s. a zároveň byl schválen pracovní tým. Všichni zastupitelé byli osloveni
emailem, aby navrhli další členy týmu – ve lhůtě do 15.4.2017 nebyl obdržen žádný
podnět. Ing. Jiránek reagoval, že nabídku projednal se synem (Bc. Vavřinec Jiránek) a ten
souhlasí, že bude členem pracovního týmu.
Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem ÚP bude podepsána první květnový týden.
71. RM dne 30.8.2017: smlouva uzavřena, pracovní tým se sešel 2x, výstupy z jeho
činnosti jsou zveřejňovány na webu města, do 31.8.2017 lhůta pro podávání podnětů.
 Projekční činnost obecně
 56. RM dne 1.2.2017: Prioritou by měly být projekční práce na akce oprava chodníků
podél hlavní silnice, budova bývalého kina s využitím dle usnesení zastupitelstva ze dne
14.12.2016 – sociální byty + víceúčelový sál.
 65. RM dne 26.5.2017: dle sdělení tajemnice není prozatím z této částky vyčerpána ani
koruna k 26.4.2017, přičemž peníze na PD na chodníky tak na rekonstrukci kina jsou již
v rozpočtu výše vyčleněny samostatnými položkami.
 71. RM dne 30.8.2017: stále není čerpáno z této položky
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
projednala
b)
dokument "Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které
nemají povahu mandatorních výdajů pro rok 2017" s tím, že podrobné komentáře k
jednotlivým akcím roku 2017 je zaznamenán v zápise.
schvaluje
c)
doplňující usnesení k usnesení č. RM/852/69/2017 písm. b) ze dne 19.7.2017, a to
schválení cenových nabídek na zpracování PD na V. etapu opravy hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou ve výši 95.590 Kč včetně DPH a na zpracování PD na sanační
opatření svahového pohybu na druhé terase maršovského hřbitova ve výši
29.403 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/868/71/2017 bylo přijato.
2. Zpráva hodnotící komise v rámci VZMR na dodávku komunální techniky s názvem
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020. Hodnotící komise doporučila radě schválit nabídku
vítězného dodavatele, a to společnosti AGROTIP - Široký, s.r.o., IČ 259 21 355, který nabídl
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.635.000,-Kč bez DPH (1.978.955,-Kč včetně DPH),
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Zkvalitnění systému
sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
schvaluje
b)
výběr dodavatele na projekt "Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad
Úpou" (viz příloha originálu zápisu), a to společnosti AGROTIP - Široký, s.r.o., IČ
259 21 355, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.635.000,-Kč bez DPH
(1.978.955,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/869/71/2017 bylo přijato.
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3. Smlouva o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce silničního mostu na Nový svět
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. O994170101 s Povodím
Labe, státní podnik (viz příloha originálu zápisu), který se týká silničního mostu na Nový svět,
jenž byl rekonstruován v rámci akce "Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Úpou ve Svobodě
nad Úpou" v roce 2006. Tehdy byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, avšak k uzavření ostré smlouvy nikdy nedošlo, a proto Povodí Labe vyzvalo město k
dodatečnému uzavření této smlouvy.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994170101 s Povodím Labe, státní podnik (viz příloha
originálu zápisu), která se týká silničního mostu na Nový svět, jenž byl rekonstruován v rámci
akce "Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Úpou ve Svobodě nad Úpou" v roce 2006
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/870/71/2017 bylo přijato.
4. Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Yurie a Svitlany Antonových o pronájem části pozemku
st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, ale je připravena řešit přístup na
pozemek žadatele formou věcného břemene, resp. práva služebnosti chůze a jízdy přes část výše
uvedené parcely.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/871/71/2017 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem části pozemku na parcelách p.p.č. 527/3, 527/1 a 712/1, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Ivety Stránské o pronájem části parcel p.p.č. 527/3,
527/1 a 712/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o parkovací
plochu naproti domu žadatelky u čp. 318 na Sluneční stráni. Rada se žádostí dlouze zabývala,
prověřila celou danou lokalitu včetně historických souvislostí a včetně umístěné stavby na
sousední parcele p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Bylo konstatováno, že parkovací plocha je
umístěna na druhu pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany jako zemědělský půdní
fond a umístění parkovací plochy je zde naprosto nevhodné, přestože je zde už zřízena dlouhou
dobu. Dále bylo konstatováno, že žadatelka má v domě 4 garáže a požadavek na další parkovací
plochu je neadekvátní.
V závěru diskuse přesto starosta podal návrh na zveřejnění záměru pronájmu části parcel p.p.č.
527/3, 527/1 a 712/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti.
Bylo hlasováno o návrhu starosty:
PRO: 1 (Ing. Špetla)
PROTI: 2 (Ing. Jiránek, Ing. Chmelař)
ZDRŽEL SE: 1 (Mgr. Hynek)
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Návrh usnesení nebyl přijat. Další návrh ve věci žádosti o pronájem nebyl podán.
Dále bylo hlasováno o odstranění stavby na p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která už měla
být dávno odstraněna, případně aby vlastník stavby požádal o pronájem.
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby projednal s vlastníkem stavby na p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou její
odstranění (které už mělo dávno proběhnout), případně aby vlastník objektu požádal o pronájem
pozemku pod stavbou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/872/71/2017 bylo přijato.
6. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/5, k.ú. Svoboda nad Úpou z důvodu
umístění předzahrádky
Radě města byla předložena žádost jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. o pronájem části
parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 20 m2 na předzahrádku. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
20 m2 dle zákresu v žádosti na předzahrádku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/873/71/2017 bylo přijato.
7. Návrhy smluvních vztahů na pronájem částí parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
V rámci tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě byly předloženy návrhy smluvních vztahů na pronájmy částí parcely p.p.č. 123/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle Záměrů města č.10/2017 a 11/2017 (viz přílohy originálu zápisu), a to se
společností GRAS SPOL s.r.o. a s panem Tomášem Zelenkou.
Dále pan Zelenka požádal radu o prodloužení doby nájmu u Smlouvy o nájmu pozemků ze dne
19.5.2014 na část parcely p.p.č. 343 a část parcely p.p.č. 366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to
na stejnou dobu jako u návrhu smlouvy v předchozím odstavci na část p.p.č. 123/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
Rada se podkladovým materiálem zabývala a přistoupila po diskusi k hlasování o následujících
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění Smlouvy o nájmu pozemků se společností GRAS SPOL s.r.o. na pronájem
části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 200 m2 za účelem
provozování podnikatelské činnosti nájemce na dobu určitou do 31.8.2032 za
nájemné ve výši 5.800 Kč + DPH ročně (viz příloha originálu zápisu).
b)

znění Smlouvy o nájmu pozemků s panem Tomášem Zelenkou na pronájem části
parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 30 m2 za účelem
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propagace Krakonošovy Muchomůrky - Farmapark Muchomůrka (terénní
modelace, instalace figur propagujících Krakonošovu Muchomůrku) na dobu
určitou do 31.8.2032 za nájemné ve výši 1.120 Kč ročně (nájemce není plátce DPH,
viz příloha originálu zápisu).
c)

zveřejnění záměru prodloužení nájmu na část parcely p.p.č. 343 a část parcely p.p.č.
366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou a výpůjčky majetku města (herních prvků
projektu Krakonošova Muchomůrka s povinností vypůjčitele starat se bezplatně o
prvky), a to do 31.8.2032 s tím, že podmínkou prodloužení u obou smluvních
vztahů je předložení aktualizace "Farmaparku Muchomůrka".

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/874/71/2017 bylo přijato.
8. Žádost o přehodnocení nesouhlasu k záměru vytvoření garážových vrat na objektu
na st.p.č. 95/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou + žádost o pronájem části p.p.č. 104/1 v k.ú.
Svoboda na parkování
Radě města byly v rámci tohoto bodu předloženy dvě žádosti:
1) žádost pana Petra Horáčka o přehodnocení nesouhlasu k úpravě objektu za domem čp. 521 v
Tyršově ulici - vytvoření garážových vrat s výjezdem na pozemek města p.p.č. 104/1 v k.ú,
Svoboda nad Úpou, který je veden jako zahrada
2) žádost manželů Schmidtových o pronájem části parcely p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
na parkovací místa dle zákresu (jedná se o část parcely před objektem pana Horáčka).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
obě žádosti, a to:
- žádost pana Petra Horáčka o přehodnocení nesouhlasu k úpravě objektu za domem čp. 521 v
Tyršově ulici - vytvoření garážových vrat s výjezdem na pozemek města p.p.č. 104/1 v k.ú,
Svoboda nad Úpou, který je veden jako zahrada
- žádost manželů Schmidtových o pronájem části parcely p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
na parkovací místa dle zákresu (jedná se o část parcely před objektem pana Horáčka),
protože daná lokalita není dořešená, pozemek je veden v KN jako zahrada, funkční využití ploch
bude předmětem nového územního plánu a rada trvá na odůvodnění z 68. rady dne 21.6.2017. Ve
věci žádosti o parkování, rada konstatovala, že parkování si každý musí hledat na svém pozemku
a nikoliv vyhledávat vhodné plochy na obecních pozemcích.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/875/71/2017 bylo přijato.
9. Žádost o vyjádření města pro územní a stavební řízení - RD čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o stanovisko města k územnímu a
stavebnímu řízení na stavbu RD čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú. Maršov II. Součástí žádosti byla obsáhlá
projektová dokumentace. Rada se žádostí zabývala, zejména obsahem PD, ale vzhledem k tomu,
že z PD vyplynulo mnoho nejasností, rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost zástupce investora o stanovisko města k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu RD
čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú. Maršov II včetně projektové dokumentace s tím, že PD byla předána
předsedovi stavební komise Ing. Jiránkovi, aby do příštího jednání zpracovala stavební komise
pro radu návrh stanoviska.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/876/71/2017 bylo přijato.
10. Žádost o vydání souhlasu s provozováním SKI HOTELU v ulici 5. května 425 ve
vazbě na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
Radě města byla předložena výše uvedená žádost od jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o.
Rada se návrhem parkování pro hotel zabývala a považuje jej za naprosto neakceptovatelný a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost od jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. o vydání souhlasu s provozováním SKI
HOTELU v ulici 5. května 425 ve vazbě na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst s tím,
že pověřuje starostu, aby jednatele společnosti pozval na příští jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/877/71/2017 bylo přijato.
11. Žádost o stanovisko města k dočasnému napojení sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č.
784 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost společnosti KVK PARABIT, a.s. o stanovisko města ve věci
zřízení dočasného sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Starosta žádost
doplnil, že zřízení sjezdu bude dle sdělení vedení společnosti na období od 6.9.2017 - 7.10.2017.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti KVK PARABIT, a.s. o zřízení dočasného sjezdu ze
silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to na dobu určitou od 6.9.2017 7.10.2017.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/878/71/2017 bylo přijato.
12. Informace z prvního jednání dne 24.8.2017 s projektanty a dotačním manažerem
ohledně rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový
společenský sál
První schůzka s projektanty ze společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, se
sídlem U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3, IČ 183 81 481 (dále jen „SIAL“) proběhla ve čtvrtek
24.8.2017 od 8,30 hodin na radnici.
Schůzky se zúčastnili:
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Mgr. Petr Hynek – místostarosta města, Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Ing. Michal Hátle
- dotační manažer z DRAG s.r.o., za SIAL 3 projektanti - Ing. Dřevěný, Ing. arch. Hušek, ……..,
dále pak zaměstnanci města – Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Josef Hůrka – vedoucí stavebního úřadu
Výstupy z této schůzky:
-S projektanty projednán záměr města na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální byty a
víceúčelový sál, dále vysvětlen požadavek na případné vybudování výtahu, který by sloužil i pro
sousední budovu radnice. Hlavním architektem celého projektu bude Ing. arch. Michal Hušek z
výše uvedené společnosti SIAL (předán kontakt)
-Záměr byl konzultován s dotačním manažerem s cílem maximálně možného využití dotačních
prostředků coby způsobilých výdajů (max. možná dotace činí 15 mil. Kč s vazbou na parametr
27.500 Kč / 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, přičemž v rámci plánované 79. Výzvy je
podle nejnovějších informací počítáno s úpravou těchto parametrů na 29.028 Kč / 1 m2 +
navýšení dotace (zatím neupřesněno), dále Ing. Hátle konstatoval, že do způsobilých výdajů lze
zahrnout i částečně náklady na tzv. společné prostory, a to v % poměru podlahové plochy
sociálních bytů / ostatní využití objektu. Dále doplnil, že 79. výzvy by měla být otevřena v
listopadu 2017.
-Ze strany projektantů bylo navrženo, že daný záměr bude veden formou společného územní a
stavebního řízení, bude stačit pouze změna užívání objektu. Cílem projektantů je předložit PD
pro územní a stavební řízení do konce října 2017.
-S ohledem na to, že 79. výzva by měla být vypsána až v listopadu 2017, tak bylo dohodnuto, že
zpracování PD bude konzultována s projektovým manažerem tak, aby byla v souladu s
podmínkami dotačního titulu, takže posun konečného dokončení této PD pro územní a stavební
řízení o několik dnů do listopadu nebude hrát roli.
-Dále projektanti požádali o součinnost se stavebním úřadem (zajistí Ing. Hůrka), o kontakt a
součinnost s oborem památkové péče MěÚ v Trutnově (Ing. Hůrka sdělil, že dělá na MěÚ
Trutnov PhDr. Hynek Beneš), dále požádali o historické dokumenty k objektu plány, fotografie
apod. (radnice kromě studie pana Bařinky nic nemá, nicméně tajemnice přislíbila, že se pokusí
získat o pana Antonína Tichého a osloví ředitele Okresního archivu v Trutnově, co lze k budově
dohledat). Byl získán dokument od pana Tichého o budově čp. 473, dále tajemnice získala
informace od ředitele Okresního archívu o existenci dalších dokumentů a plánů, které jsou v
archívu - předáno projektantům.
Dále byly na schůzce definovány hlavní podmínky, požadavky či cíle města, které by měly být
zohledněny při zpracování PD, a to:
•víceúčelový sál, sociální byty, pokusit se o vybudování výtahu, který by sloužil pro obě budovy
čp. 473 a 474 (radnice)
•dispoziční řešení nového využití objektu se pokusit vymyslet tak, aby případně po uplynutí
povinné udržitelnosti projektu bylo možno využití jednoduše změnit na nějaké komerční využití
zejména v přízemí (pokud bude zjištěno, že o sociální byty nebude zájem) nebo případně změnit
menší byty na větší
•víceúčelový sál bude sloužit pro menší akce kulturního charakteru s počtem lidí cca 50 – 80,
které svým hlukem nebudou ovlivňovat bytovou část objektu (bude ošetřeno nějakým provozním
řádem v budoucnu), tzn., že se zde nebudou konat rockové koncerty apod., ale různé besedy,
malé digitální kino či promítání, hudební recitály, malé divadelní formy, veřejná jednání s
občany apod.
•vchod do kulturní části objektu z náměstí
•vchod do bytové části objektu ze zadní části, kde je připraven i prostor pro vybudování
povinných parkovacích ploch pro byty
•parkování pro kulturní využití objektu – centrální parkoviště na náměstí
•suterén - pouze zasanovat současný stav
V závěru schůzky se celá skupina zúčastněných přesunula do objektu kina a celý si jej prohlédla.
Nakonec byl domluven další termín společné schůzky na 20.10.2017 od 8,30 opět na radnici
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(tajemnice zajistí emailem pozvánku a připomenutí).
Rada přijala tyto informace ne vědomí formou usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Informace z prvního jednání dne 24.8.2017 s projektanty a dotačním manažerem ohledně
rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový společenský sál (podrobně
viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/879/71/2017 bylo přijato.
13. Výběrové řízení na nového nájemce restaurace na stadionu - předložení nabídek
Tajemnice informovala radu, že v rámci výběrového řízení na nového nájemce restaurace na
stadionu nebyla doručena ani jedna nabídka. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení výběrového řízení na nového nájemce restaurace na stadionu do 20.9.2017 s tím, že
ve výzvě bude upraven požadavek na minimální rozsah otevírací doby v restauraci pouze v
časech a termínech akcí sportovních utkání pořádaných městem v areálu městského stadionu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/880/71/2017 bylo přijato.
14. Projednání návrhu na výpověď z nájemní smlouvy na byt v čp. 128 na Rýchorském
sídlišti
V rámci tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen výsledek dvou výzev k nápravě, kdy pronajímatel, tj. město písemně
vyzvalo nájemce bytu č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128, aby v přiměřené jednoměsíční lhůtě
odstranil své závadné chování, resp. protiprávní stav, tj. užíval byt řádně (§ 2255 odst. 1 OZ),
dodržoval pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování
náležitého pořádku (§ 2256 odst. 2 OZ), nezanedbával běžnou údržbu bytu (§ 2257 odst. 2 OZ),
nechoval v bytě zvířata, jejichž chov působí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu
obtíže nepřiměřené poměrům v domě (§ 2258 OZ), nepoškozoval byt nebo dům závažným nebo
nenapravitelným způsobem a nepůsobil jinak obtíže pronajímateli nebo třetím osobám.
Na základě první kontroly po první výzvě bylo zjištěno, že nájemce neučinil žádné kroky k
nápravě závadného stavu, a tudíž pronajímatel doručil nájemci druhou opakovanou výzvu k
nápravě. Ani na základě této druhé výzvy nedošlo k odstranění závadného stavu, a proto byly
radě předloženy tyto výsledky k projednání.
Rada se danou záležitostí zabývala a rozhodla formou usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
nájemní smlouvu z bytu č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128, protože současný
nájemce bytu nezjednal nápravu ve stanovené lhůtě, ani v opakované stanovené
lhůtě, a proto nájem bytu vypovídá z důvodu hrubého porušení povinností nájemce
s tříměsíční výpovědní dobou, přičemž rada pověřuje městského právníka, aby
připravil znění výpovědi.
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schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128 s
nájemní smlouvu a s předkupním právem pro stávající nájemce.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/881/71/2017 bylo přijato.
15. Cenová nabídka na opravu cesty za Japiem + opravy komunikací v září 2017
Radě města byly předloženy stavebním technikem dvě cenová nabídky na opravu cesty za
Japiem v Horské ulici formou asfaltového recyklátu. Levnější nabídka od REPARE
TRUTNOV s.r.o. činí 98.280,-Kč bez DPH. Byla vedena diskuse, zda tuto cestu opravit či
nikoliv. V rámci diskuse se většina radních rozhodla pro opravu.
Dále stavební technik a starosta informovali radu o záměru vybudovat chodníku v Lázeňské ulici
a dále podali návrh na opravu komunikace na Sluneční stráni, na kterou na jaře město obdrželo
finanční kompenzaci ve výši 10.000 Kč od vlastníka sousední opěrné zdi, kdy v rámci stavebních
prací došlo k poškození komunikace, a finanční kompenzace byla nařízena v rámci stavebního
povolení. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu cesty za Japiem v Horské ulici formou asfaltového recyklátu.
Levnější cenovou nabídku od společnosti REPARE TRUTNOV s.r.o. ve výši 98.280,-Kč bez
DPH na opravu komunikace v Horské ulici za Japiem. Dále rada schvaluje vybudování chodníku
v Lázeňské ulici a opravu komunikace na Sluneční stráni, na kterou na jaře město obdrželo
finanční kompenzaci ve výši 10.000 Kč od vlastníka sousední opěrné zdi, kdy v rámci stavebních
prací došlo k poškození komunikace a finanční kompenzace byla nařízena v rámci stavebního
povolení.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
USNESENÍ č. RM/882/71/2017 bylo přijato.
16. Žádost o stanovisko města k záměru umístění hospodářsko-zemědělských hal a
dozorčího domu na parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Evy Říhové o stanovisko města k záměru umístění
hospodářsko-zemědělských hal a dozorčího domu na parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú.
Maršov II. Rada se žádostí zabývala, zejména souladem s územním plánem a zjistila, že
navrhované stavby (viz příloha originálu zápisu) nejsou v souladu s Územním plánem města,
protože ten připouští pouze drobné stavby pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto
ploch, a tudíž nenaplňuje podstatu drobné stavby. Pokud tedy chce žadatelka stavbu realizovat,
musí dojít ke změně Územního plánu. Tajemnice doplnila, že paní Říhová podala návrh na
změnu Územního plánu ve stanovené lhůtě a její návrh je zařazen mezi další doručené návrhy k
projednání. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Evy Říhové o stanovisko města k záměru umístění hospodářsko-zemědělských hal a
dozorčího domu na parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú. Maršov II, protože podle dosud platného
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územního plánu bylo zjištěno, že navrhované stavby (viz příloha originálu zápisu) nejsou v
souladu s tímto územním plánem města, který v daném území připouští pouze drobné stavby pro
účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto ploch, a tudíž záměr žadatelky nenaplňuje
podstatu drobné stavby. Pokud tedy chce žadatelka stavbu realizovat, musí dojít nejprve ke
změně Územního plánu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/883/71/2017 bylo přijato.
17. Rozhodnutí o budoucnosti hrobky rodiny Etrich
Stavební technik města předložil radě k rozhodnutí budoucnost hrobky rodiny Etrich / Klug na
svobodském hřbitově. Tato hrobka se nachází v blízkosti opravované hřbitovní zdi a vykazuje
značné poškození havarijního charakteru a stavební technik upozornil na nebezpečí pádu pilířů a
římsy hrobky. Stav hrobky byl doložen podrobnou fotodokumentací. Rada se stavem hrobky
zabývala, diskutovala také o historickém významu, kdy na svobodském hřbitově je řada
pochovaných historicky významných občanů Svobody a jejich hrobky jsou v neutěšeném stavu.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu a stavebního technika, aby poptali firmy, který by navrhly technologii opravy (sanace)
hrobky rodiny Etrich / Klug na svobodském hřbitově, případně zhotovení její repliky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/884/71/2017 bylo přijato.
18. Žádosti o stanovisko k udělení autobusových licencí
Radě města byly předloženy následující žádosti z KÚ Královéhradeckého kraje:
1 žádost o vyjádření na linku 670 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí – Janské Lázně –
Pec p. Sněžkou – Hor. Malá Úpa pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově
BL03 s.r.o.)
2) žádost o vyjádření na linku 540 955 Liberec – Jablonec n.Nisou – Vysoké n.Jiz. – Jilemnice –
Vrchlabí - Trutnov pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově BL03 s.r.o.)
3) žádost o vyjádření na linku SKIBUS Trutnov - Svoboda - Horní Maršov, Temný Důl, odb.
Malá Úpa - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy pro dopravce Ing. Roman Koula.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k následujícím žádostem z KÚ Královéhradeckého kraje:
1 žádost o vyjádření na linku 670 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí – Janské Lázně –
Pec p. Sněžkou – Hor. Malá Úpa pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově
BL03 s.r.o.)
2) žádost o vyjádření na linku 540 955 Liberec – Jablonec n.Nisou – Vysoké n.Jiz. – Jilemnice –
Vrchlabí - Trutnov pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově BL03 s.r.o.)
3) žádost o vyjádření na linku SKIBUS Trutnov - Svoboda - Horní Maršov, Temný Důl, odb.
Malá Úpa - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy pro dopravce Ing. Roman Koula.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/885/71/2017 bylo přijato.
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19. Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou + udělení
souhlasu se zavedením pečovatelské služby
V rámci projednávání tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města bylo předloženo sdělení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 28 (pro dvojici) v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení bytu.
Rada se žádostí zabývala a v rámci diskuse Ing. Jiránek sdělil radě informace o nespokojenosti
obyvatel DPS s některými novými nájemníky, kteří mají problémy s alkoholem a obtěžují svým
chováním a chováním návštěv u těchto nájemníků klid v objektu. Upozornil na to, že i
navrhovaní žadatelé údajně mají problém s alkoholem, nejsou ze Svobody, a proto požádal radu,
aby se zabývala důkladněji výběrem novým nájemců a zda by bylo možné učinit nějaká opatření,
která by v případě takového závadného chování umožnila nájemní vztah ukončit. Byla vedena
diskuse o možnostech města, přičemž tajemnice konstatovala, že návrh sociální pracovnice je
pouze návrhem, který nemusí rada respektovat. Dále bylo diskutováno o možnosti uzavřít
nájemní smlouvu pouze na dobu určitou, např. 6M s opcí ve vazbě na domovní řád, tj. v případě,
že v dané 6M lhůtě nájemce neporuší domovní řád a další stanovené podmínky či nedojde k
definovaným závadným situacím, nájem se prodlouží o dalších 6 M. Dále byla vedena diskuse o
tom, zda je možné smluvně sjednat povinnost přestěhovat se z bytu pro dvojici do bytu pro
jednotlivce v případě, že dojde k přidělení bytu pro dvojici jednotlivci.
Nakonec rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu č. 28 (pro dvojici) v Domě s pečovatelskou službou s
tím, že rada pověřuje městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil návrh nájemní smlouvy s
opcí ve vazbě na domovní řád (podrobně viz zápis) a dále možnost smluvního ujednání o
povinnosti se přestěhovat z bytu pro dvojici do bytu pro jednotlivce.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/886/71/2017 bylo přijato.
20. Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnost
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ
Rigel (viz příloha originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových
slavností. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/887/71/2017 bylo přijato.
21. Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg VA Česká republika - Polsko
Radě města byla předložena Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (viz příloha originálu zápisu), který je
nezbytným dokumentem v rámci projektu Krakonošova jezírka. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko (viz příloha originálu zápisu), který je nezbytným dokumentem v rámci
projektu Krakonošova jezírka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/888/71/2017 bylo přijato.
22. Žádost o prodej parcel určených k výstavbě RD dle Záměru města č. 13/2016
Radě města byla předložena žádost paní Ivany Kozákové o prodej souboru parcel dle záměru
města č. 13/2016 určených k výstavbě rodinného domu (jedná se o parcely mezi naproti velkému
JIPu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Ivany Kozákové o prodej souboru parcel dle záměru města č. 13/2016 určených k
výstavbě rodinného domu (jedná se o parcely mezi naproti velkému JIPu) s tím, že žadatelka
bude vyzvána k úhradě zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a poté bude
objednán znalecký posudek a žádost předána zastupitelstvu k projednání.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/889/71/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 30.8.2017 ve 22,35 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 20.9.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 4.9.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 71. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 30.8.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 71. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.08.2017
USNESENÍ č. RM/868/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
projednala
b)
dokument "Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které
nemají povahu mandatorních výdajů pro rok 2017" s tím, že podrobné komentáře k
jednotlivým akcím roku 2017 je zaznamenán v zápise.
schvaluje
c)
doplňující usnesení k usnesení č. RM/852/69/2017 písm. b) ze dne 19.7.2017, a to
schválení cenových nabídek na zpracování PD na V. etapu opravy hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou ve výši 95.590 Kč včetně DPH a na zpracování PD na sanační
opatření svahového pohybu na druhé terase maršovského hřbitova ve výši
29.403 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/869/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Zkvalitnění systému
sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020.
schvaluje
b)
výběr dodavatele na projekt "Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad
Úpou" (viz příloha originálu zápisu), a to společnosti AGROTIP - Široký, s.r.o., IČ
259 21 355, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.635.000,-Kč bez DPH
(1.978.955,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/870/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994170101 s Povodím Labe, státní podnik (viz
příloha originálu zápisu), která se týká silničního mostu na Nový svět, jenž byl rekonstruován
v rámci akce "Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Úpou ve Svobodě nad Úpou" v roce
2006 (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/871/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, ale je připravena řešit přístup
na pozemek žadatele formou věcného břemene, resp. práva služebnosti chůze a jízdy přes část
výše uvedené parcely.
USNESENÍ č. RM/872/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby projednal s vlastníkem stavby na p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou její
odstranění (které už mělo dávno proběhnout), případně aby vlastník objektu požádal o
pronájem pozemku pod stavbou.
USNESENÍ č. RM/873/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
20 m2 dle zákresu v žádosti na předzahrádku.
USNESENÍ č. RM/874/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění Smlouvy o nájmu pozemků se společností GRAS SPOL s.r.o. na pronájem části
parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 200 m2 za účelem
provozování podnikatelské činnosti nájemce na dobu určitou do 31.8.2032 za
nájemné ve výši 5.800 Kč + DPH ročně (viz příloha originálu zápisu).
b)

znění Smlouvy o nájmu pozemků s panem Tomášem Zelenkou na pronájem části
parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 30 m2 za účelem propagace
Krakonošovy Muchomůrky - Farmapark Muchomůrka (terénní modelace, instalace
figur propagujících Krakonošovu Muchomůrku) na dobu určitou do 31.8.2032 za
nájemné ve výši 1.120 Kč ročně (nájemce není plátce DPH, viz příloha originálu
zápisu).

c)

zveřejnění záměru prodloužení nájmu na část parcely p.p.č. 343 a část parcely p.p.č.
366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou a výpůjčky majetku města (herních prvků projektu
Krakonošova Muchomůrka s povinností vypůjčitele starat se bezplatně o prvky), a to
do 31.8.2032 s tím, že podmínkou prodloužení u obou smluvních vztahů je předložení
aktualizace "Farmaparku Muchomůrka".

USNESENÍ č. RM/875/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
obě žádosti, a to:
- žádost pana Petra Horáčka o přehodnocení nesouhlasu k úpravě objektu za domem čp. 521 v
Tyršově ulici - vytvoření garážových vrat s výjezdem na pozemek města p.p.č. 104/1 v k.ú,
Svoboda nad Úpou, který je veden jako zahrada
- žádost manželů Schmidtových o pronájem části parcely p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou na parkovací místa dle zákresu (jedná se o část parcely před objektem pana Horáčka),
19

protože daná lokalita není dořešená, pozemek je veden v KN jako zahrada, funkční využití
ploch bude předmětem nového územního plánu a rada trvá na odůvodnění z 68. rady dne
21.6.2017. Ve věci žádosti o parkování, rada konstatovala, že parkování si každý musí hledat
na svém pozemku a nikoliv vyhledávat vhodné plochy na obecních pozemcích.
USNESENÍ č. RM/876/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost zástupce investora o stanovisko města k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu RD
čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú. Maršov II včetně projektové dokumentace s tím, že PD byla předána
předsedovi stavební komise Ing. Jiránkovi, aby do příštího jednání zpracovala stavební
komise pro radu návrh stanoviska.
USNESENÍ č. RM/877/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost od jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. o vydání souhlasu s provozováním SKI
HOTELU v ulici 5. května 425 ve vazbě na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst s
tím, že pověřuje starostu, aby jednatele společnosti pozval na příští jednání rady.
USNESENÍ č. RM/878/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti KVK PARABIT, a.s. o zřízení dočasného sjezdu ze
silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to na dobu určitou od 6.9.2017 7.10.2017.
USNESENÍ č. RM/879/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Informace z prvního jednání dne 24.8.2017 s projektanty a dotačním manažerem ohledně
rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový společenský sál
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/880/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení výběrového řízení na nového nájemce restaurace na stadionu do 20.9.2017 s tím,
že ve výzvě bude upraven požadavek na minimální rozsah otevírací doby v restauraci pouze v
časech a termínech akcí sportovních utkání pořádaných městem v areálu městského stadionu.
USNESENÍ č. RM/881/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
nájemní smlouvu z bytu č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128, protože současný
nájemce bytu nezjednal nápravu ve stanovené lhůtě, ani v opakované stanovené lhůtě,
a proto nájem bytu vypovídá z důvodu hrubého porušení povinností nájemce s
tříměsíční výpovědní dobou, přičemž rada pověřuje městského právníka, aby
připravil znění výpovědi.
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schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128 s
nájemní smlouvu a s předkupním právem pro stávající nájemce.
USNESENÍ č. RM/882/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu cesty za Japiem v Horské ulici formou asfaltového recyklátu.
Levnější cenovou nabídku od společnosti REPARE TRUTNOV s.r.o. ve výši 98.280,-Kč
bez DPH na opravu komunikace v Horské ulici za Japiem. Dále rada schvaluje vybudování
chodníku v Lázeňské ulici a opravu komunikace na Sluneční stráni, na kterou na jaře město
obdrželo finanční kompenzaci ve výši 10.000 Kč od vlastníka sousední opěrné zdi, kdy v
rámci stavebních prací došlo k poškození komunikace a finanční kompenzace byla nařízena v
rámci stavebního povolení.
USNESENÍ č. RM/883/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Evy Říhové o stanovisko města k záměru umístění hospodářsko-zemědělských hal
a dozorčího domu na parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú. Maršov II, protože podle dosud
platného územního plánu bylo zjištěno, že navrhované stavby (viz příloha originálu zápisu)
nejsou v souladu s tímto územním plánem města, který v daném území připouští pouze
drobné stavby pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto ploch, a tudíž záměr
žadatelky nenaplňuje podstatu drobné stavby. Pokud tedy chce žadatelka stavbu realizovat,
musí dojít nejprve ke změně Územního plánu.
USNESENÍ č. RM/884/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu a stavebního technika, aby poptali firmy, který by navrhly technologii opravy
(sanace) hrobky rodiny Etrich / Klug na svobodském hřbitově, případně zhotovení její
repliky.
USNESENÍ č. RM/885/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k následujícím žádostem z KÚ Královéhradeckého kraje:
1 žádost o vyjádření na linku 670 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí – Janské
Lázně – Pec p. Sněžkou – Hor. Malá Úpa pro dopravce BusLine a.s. (v rámci
restrukturalizace nově BL03 s.r.o.)
2) žádost o vyjádření na linku 540 955 Liberec – Jablonec n.Nisou – Vysoké n.Jiz. –
Jilemnice – Vrchlabí - Trutnov pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově
BL03 s.r.o.)
3) žádost o vyjádření na linku SKIBUS Trutnov - Svoboda - Horní Maršov, Temný Důl, odb.
Malá Úpa - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy pro dopravce Ing. Roman Koula.
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USNESENÍ č. RM/886/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu č. 28 (pro dvojici) v Domě s pečovatelskou službou s
tím, že rada pověřuje městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil návrh nájemní
smlouvy s opcí ve vazbě na domovní řád (podrobně viz zápis) a dále možnost smluvního
ujednání o povinnosti se přestěhovat z bytu pro dvojici do bytu pro jednotlivce.
USNESENÍ č. RM/887/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
USNESENÍ č. RM/888/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko (viz příloha originálu zápisu), který je nezbytným dokumentem v rámci
projektu Krakonošova jezírka.
USNESENÍ č. RM/889/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Ivany Kozákové o prodej souboru parcel dle záměru města č. 13/2016 určených k
výstavbě rodinného domu (jedná se o parcely mezi naproti velkému JIPu) s tím, že žadatelka
bude vyzvána k úhradě zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a poté
bude objednán znalecký posudek a žádost předána zastupitelstvu k projednání.
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