*MESUX000JV2F*
Sp. značka: SVO/2221/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 72. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.9.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkovi

2.

Návštěva jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o.

3.

Pronájem části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda na předzahrádku

4.

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

5.

Návrh smlouvy na zpracování PD závěrečné etapy rekonstrukce hřbitovní zdi ve
Svobodě

6.

Návrh smlouvy s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o. na opravu komunikace za
Japiem

7.

Dohoda o ukončení nájmu jedné garáže pro hasiče v areálu ARAL k 31.12.2017

8.

Návrhy smluvních vztahů na užívání sportovní haly s Českou lesnickou akademií
Trutnov

9.

Návrh zadání Územního plánu Městyse Mladé Buky

10.

Poptávkové řízení na zpracování vstupní analýzy s ohledem na nová pravidla a
povinnosti vyplývající z GDPR

11.

Souhlas obce se zavedením pečovatelské služby

12.

Otevírání obálek v rámci výběrového řízení na nájemce restaurace Tatranka v areálu
městského stadionu

13.

Žádost zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s. o stanovisko k demolici
objektu č.p. 488 v Úpské ulici

14.

Návrh kupní smlouvy s vítězným dodavatelem komunální techniky v rámci projektu
"Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"
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15.

Informace Mgr. Huspeka o soudním sporu s paní Zapadlovou

16.

Žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci "Odkanalizování objektu čp.
420 v Úpské ulici"

17.

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavby
"Statické zajištění svahu" a "Sportovně-oddechové zázemí penzionu Prom" a
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby s názvem "Zeď ze ztraceného bednění

18.

Výstup ze společné schůzky obou ředitelů PO, starosty, vedoucí stravování a
tajemnice MěÚ ohledně společných organizačních postupů

19.

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 - projednání investičních potřeb města a
způsob financování

1. Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkovi
V souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí předává
náhradníkům za rezignující zastupitele nebo za ty, kterým zanikl mandát, osvědčení o zvolení
rada. Na posledním jednání zastupitelstva vyslovilo zastupitelstvo zánik mandátu u paní Evy
Šolcové, a to z důvodu změny trvalého pobytu. Paní Šolcová převzala písemnost s usnesením
zastupitelstva o zániku jejího mandátu dne 11.9.2017. Měla 2 pracovní dny na podání návrhu k
soudu na zrušení usnesení, tj. do 13.9.2017. Tato lhůta uplynula marně, a proto dnem 14.9.2017
vznikl mandát dalšímu náhradníkovi, a to panu Josefu Novákovi. Rada tedy předala panu
Novákovi osvědčení o zvolení. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Josefu
Novákovi jako pátému náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods osvědčení o
zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem 14.9.2017 poté, co zanikl mandát paní Evě
Šolcové dle usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.9.2017 č.
ZM/200/15/2017.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/890/72/2017 bylo přijato.
2. Návštěva jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o.
V rámci tohoto bodu byl hostem jednání jednatel společnosti SKI HOTEL s.r.o. pan Seman a
bylo diskutováno o provozu hotelu na ulici 5. května ve vazbě na parkování. Pan Seman sdělil
radě, že z původně plánovaných 19 pokojů došlo stavebně ke snížení počtu na 12. Rada však
konstatovala, že stavební povolení je vydáno na 19 pokojů a s tím souvisejících 19 parkovacích
míst, přičemž projektová dokumentace na výše popsanou změnu v rámci řízení o změně stavby
před dokončením nebyla radě předložena. Město je účastníkem řízení, na základě vlastní žádosti.
Ing. Hůrka konstatoval, že taková PD nebyla stavebnímu úřadu předložena. Dále rada
konstatovala, že kromě 12 parkovacích míst pro jednotlivé pokoje je třeba počítat i s parkovacími
místy pro personál a ke kolaudačnímu řízení by měl stavebník předložit projekt parkování od
dopravního inženýra, ve kterém bude řešena prokazatelnost dostatečného počtu parkovacích míst
právě touto autorizovanou osobou. Dále rada konstatovala, že se město bude muset poradit s
městským právníkem, jak tuto situaci řešit, protože pokud bude v projektu řešeno parkování
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formou nájemní smlouvy na cizím pozemku, tak jak zajistit, aby v případě ukončení této nájemní
smlouvy byl provozovatel hotelu povinen zajistit si odpovídající počet parkovacích míst (o které
přišel z důvodu ukončení nájmu), případně jak omezit provoz hotelu z hlediska jeho ubytovací
kapacity, aby opět nedocházelo ke konfliktům s místními občany zejména v zimním období. Pan
Seman sdělil radě, že je i v jeho zájmu, aby se parkování vyřešilo, protože i on měl zejména v
zimě problémy s občany. Na to rada reagovala, že je s podivem, že byl hotel v zimě provozován,
když není stále zkolaudován. V závěru diskuse došlo k oboustranné shodě, že vlastník objektu
předloží ke kolaudačnímu řízení řádný projekt parkování od autorizované osoby, ke kterému se
město jako účastník kolaudačního řízení vyjádří.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
za účasti jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. problematiku parkování hostů a pesonálu
hotelu na ulici 5. května s tím, že bylo dohodnuto, že vlastník objektu předloží ke kolaudačnímu
řízení řádný projekt parkování od autorizované osoby, ke kterému se město jako účastník
kolaudačního řízení vyjádří. Dále rada konstatovala, že se město bude muset poradit s městským
právníkem, jak tuto situaci řešit, protože pokud bude v projektu řešeno parkování formou
nájemní smlouvy na cizím pozemku, tak jak zajistit, aby v případě ukončení této nájemní
smlouvy byl provozovatel hotelu povinen zajistit si odpovídající počet parkovacích míst (o které
přišel z důvodu ukončení nájmu), případně jak omezit provoz hotelu z hlediska jeho ubytovací
kapacity, aby opět nedocházelo ke konfliktům s místními občany zejména v zimním období.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/891/72/2017 bylo přijato.
3. Pronájem části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda na předzahrádku
Na minulém jednání rady bylo schváleno zveřejnění části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou na předzahrádku před SKI HOTELEM. S ohledem na to, že hostem jednání byl pan Seman
v rámci předchozího bodu, rada se dotázala pana Semana, zda na žádosti trvá, kdy už je podzim a
pronájem chtěl pouze do 30.9.2017. Pan Seman odpověděl, že svou žádost stahuje a podá ji
znovu až na konci zimy 2017/2018.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní stažení žádosti o pronájem části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
předzahrádku ze strany jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. s ohledem na končící letní
období.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/892/72/2017 bylo přijato.
4. Stanovisko města pro územní a stavební řízení - RD čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú. Maršov II
Na minulém jednání rada odložila 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, vzhledem k tomu, že z
předložené projektové dokumentace vyplynulo mnoho nejasností a PD byla předána předsedovi
stavební komise Ing. Jiránkovi, aby do tohoto jednání zpracoval pro radu návrh stanoviska. Ing.
Jiránek PD prostudoval a zpracoval následující stanovisko města, o kterém bylo hlasováno:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
následující vyjádření pro územní a stavební řízení na akci „Rodinný dům manželů Lustykových,
Svoboda nad Úpou, kat. území Maršov II, č. parc. st. 1“:
1) Po prostudování PD rada konstatuje, že předložený projekt svým charakterem neodpovídá
deklarovanému rodinnému domu, ale objektu s apartmány. Je to patrné nejen z počtu obytných
místností s připojenou koupelnou a z celkového řešení dispozice objektu, ale i z dimenzování
vodovodní přípojky a z výpočtu likvidace odpadních vod. Objekty s apartmány jsou v rozporu s
platným územním plánem.
2) Zemní filtr je umístěn do těsného kontaktu s hranicí pozemku.
3) Součástí předložené PD není řešení zpevněných ploch. Přesto je zřejmé, že na pozemcích
investora nelze objektivně zajistit dostatečné plochy pro parkování osobních vozidel.
4) Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemky města.
Z výše citovaných důvodů rada nesouhlasí s investičním záměrem navrženým v předložené PD.
V předloženém projekčním řešení jsou i další nedostatky, např. jeden ze vstupů do objektu je z
pozemku jiného vlastníka, odpadní vody jsou svedeny do řeky (přitom v těsné blízkosti objektu
vede veřejná kanalizace), atd.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/893/72/2017 bylo přijato.

5. Návrh smlouvy na zpracování PD závěrečné etapy rekonstrukce hřbitovní zdi ve
Svobodě
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo s Ing. Chaloupským na zpracování projektové
dokumentace s názvem "Svoboda nad Úpou p.p.č. 484, rekonstrukce hřbitovní zdi, projekt pro
stavební povolení a výběr zhotovitele" za cenu ve výši 79.000 Kč bez DPH. Jedná se o poslední
etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo s Ing. Chaloupským na zpracování projektové dokumentace s názvem "Svoboda
nad Úpou p.p.č. 484, rekonstrukce hřbitovní zdi, projekt pro stavební povolení a výběr
zhotovitele" za cenu ve výši 79.000 Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná se o
poslední etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/894/72/2017 bylo přijato.

6. Návrh smlouvy s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o. na opravu komunikace za
Japiem
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je oprava povrchu příjezdové komunikace za Japiem
směrem k Muchomůrce, a to za cenu 98.280,-Kč bez DPH (s DPH 118.919,-Kč), která byla
schválena na minulém jednání rady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je oprava povrchu příjezdové komunikace za Japiem směrem k Muchomůrce, a to za
cenu 98.280,-Kč bez DPH (s DPH 118.919,-Kč).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
USNESENÍ č. RM/895/72/2017 bylo přijato.
7. Dohoda o ukončení nájmu jedné garáže pro hasiče v areálu ARAL k 31.12.2017
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
NS č. 0038 ze dne 22.8.2011, v rámci kterého je řešeno ukončení nájemního vztahu na jednu k
garáží v areálu ARAL pro hasiče v souvislosti s jejich stěhováním do nové hasičské zbrojnice od
1.1.2018. Protože je však nutno dořešit s vlastníkem objektu oddělené měření tepla v obou
garážích tak, aby ujednání o energiích bylo předmětem tohoto dodatku, rada se shodla, že
projednávání dodatku odloží na listopad 2017.
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 ze dne
22.8.2011, v rámci kterého je řešeno ukončení nájemního vztahu na jednu k garáží v areálu
ARAL pro hasiče v souvislosti s jejich stěhováním do nové hasičské zbrojnice od 1.1.2018 na
listopad 2017 s tím, že je nutno dořešit s vlastníkem objektu oddělené měření tepla v obou
garážích tak, aby ujednání o energiích bylo předmětem tohoto dodatku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/896/72/2017 bylo přijato.
8. Návrhy smluvních vztahů na užívání sportovní haly s Českou lesnickou akademií
Trutnov
Radě města byly předloženy návrhy nájemních smluv na využívání sportovní haly ve Svobodě
nad Úpou se školou Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se
sídlem Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- na hodiny tělesné výchovy na období od 1.11.2017 do 31.3.2018
- za účelem zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci na období od
1.10.2017 do 31.3.2018.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická
akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, 541 11 Trutnov,
IČ 60153296 (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- na hodiny tělesné výchovy na období od 1.11.2017 do 31.3.2018,
- za účelem zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci na období od
1.10.2017 do 31.3.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/897/72/2017 bylo přijato.
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9. Návrh zadání Územního plánu Městyse Mladé Buky
Radě města byl předložen k projednání návrh "Zadání územního plánu Mladé Buky" (viz příloha
originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky ani jiné podněty, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh "Zadání územního plánu Mladé Buky" (viz příloha originálu zápisu) a neměla k návrhu
připomínky ani jiné podněty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/898/72/2017 bylo přijato.
10. Poptávkové řízení na zpracování vstupní analýzy s ohledem na nová pravidla a
povinnosti vyplývající z GDPR
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby
"Vstupní analýza, resp. analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR (viz příloha originálu
zápisu). Předmětem analýzy bude dodávka či zpracování služeb v oblasti základní revize
(checklist) bezpečnostních opatření – asistované zhodnocení a popis rizikových oblastí, a to v
souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále
jen „GDPR“. Vstupní analýza bude zpracována jak pro město tak i pro obě příspěvkové
organizace (ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou).
Součástí analýzy GDPR bude posouzení stavu ochrany osobních údajů dle aktuálního rozsahu
zpracování těchto údajů v jednotlivých systémech zadavatele, a to v oblasti IT, tak i v oblasti
non-IT. Výstupem daných služeb bude revidovaný checklist bezpečnostních opatření, návrhy na
opatření plynoucí z checklistu a souhrnný základní dokument s návrhem postupu v oblasti
zabezpečení dat podléhajících GDPR s popisem rizikových oblastí, závěrů, a doporučení.
Součástí zprávy, resp. výstupu bude i popis budoucí náplně činnosti DPO (role „Pověřence“
neboli „Data Protection Officer“) a dále Analýza překryvu Zákona o ochraně osobních dat
101/2012 a GDPR. Cílem analýzy rizik je odhalit rizika a navrhnout účinná a efektivní opatření k
minimalizaci potenciálních škod hrozících informačním aktivům v podobě osobních údajů.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Vstupní analýza,
resp. analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Algotech, a.s., IČ 247 75 487, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
- Next Generation Security Solutions s.r.o., IČ 062 91 031, se sídlem U Uranie
954/18, 170 00 Praha 7
- DLNK s.r.o., IČ 260 12 162, se sídlem T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
- AutoCont CZ a.s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava
- EXON, IČ 26376326, IČ 263 76 326, se sídlem Vrážská 73/10, Radotín, 153 00
Praha 5.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 4.10.2017 v 9,00 hodin u
veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, Mgr. Jan Hainiš
– ředitel PO, Bc. Martina Motejlková – ředitelka PO, Pavel Forman – IT technik města
náhradníci: Mgr. Jiří Slanina, Mgr. Petr Schön.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/899/72/2017 bylo přijato.

11. Souhlas obce se zavedením pečovatelské služby
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas města k žádosti o zavedení
pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/900/72/2017 bylo přijato.

12. Otevírání obálek v rámci výběrového řízení na nájemce restaurace Tatranka v
areálu městského stadionu
Radě města byla přeložena jediná doručená obálka v rámci opakovaného výběrového řízení na
nájemce restaurace Tatranka v areálu městského stadionu. Na základě první výzvy nebyla ve
lhůtě do 30.8.2017 doručena žádná obálka s nabídkou a rada rozhodla o opakování výběrového
řízení s tím, že upravila podmínky na minimální požadovaný rozsah otevírací doby v restauraci, a
to v časech a termínech akcí a sportovních utkání pořádaných v areálu městského stadionu a
zbývající otevírací doba bude zcela na libovůli budoucího nájemce.
Podmínkou nájmu je:
- zajištění provozu toalet (včetně materiálové vybavenosti) pro veřejnost v době otevírací doby
restaurace
- úhrady drobných oprav nájemcem do výše 2.000,-Kč v každém jednotlivém případě
- požadovaná platba zálohy na elektrickou energii měsíčně ve výši 3.000,-Kč, splatná vždy k
poslednímu dni v daném měsíci
- požadovaná platba zálohy na plyn měsíčně ve výši 1.500,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v
daném měsíci
- na vodné a stočné není požadována záloha – bude přefakturováno každé tři měsíce dle skutečné
spotřeby podle poměrových měřidel a fakturace společnosti VaK, a.s.
- při podpisu nájemní smlouvy budou požadována tři nabídková nájemné dopředu jako kauce po
celou dobu trvání nájmu.
Jedinou nabídku podal pan Jakub Ouředník, IČ 87199360, se sídlem Zlatá Olešnice 64, PSČ 541
01 a nabídl měsíční nájemné ve výši 500 Kč.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Jakuba Ouředníka, IČ 87199360, se sídlem Zlatá Olešnice 64, PSČ 541 01 v rámci
opakovaného výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu
čp. 222 ve Svobodě nad Úpou, který nabídl měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/901/72/2017 bylo přijato.

13. Žádost zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s. o stanovisko k demolici
objektu č.p. 488 v Úpské ulici
Radě města byla předložena žádost zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s. o stanovisko
k demolici objektu č.p. 488 v Úpské ulici včetně dokumentace bouracích prací (viz příloha
originálu zápisu). Objekt je součástí areálu KVK Parabit a.s., sloužil jako administrativní budova
a k bydlení zaměstnanců, v současné době není využíván. Rada se žádostí zabývala a hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s. o stanovisko k demolici objektu
č.p. 488 v Úpské ulici včetně dokumentace bouracích prací (viz příloha originálu zápisu),
nicméně rada zastává názor, že je škoda, že bylo ze strany investora zvoleno toto řešení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/902/72/2017 bylo přijato.

14. Návrh kupní smlouvy s vítězným dodavatelem komunální techniky v rámci
projektu "Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh kupní smlouvy s vítězným dodavatelem komunální techniky v
rámci projektu "Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" se společností
AGROTIP - Široký s.r.o., IČ 25921255, se sídlem Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová
(viz příloha originálu zápisu). Návrh kupní smlouvy předložil v rámci své nabídky vybraný
dodavatel s tím, že návrh kupní smlouvy upravil městský právník Mgr. Huspek, který má
výhradu k délce záruky s ohledem na výši kupní ceny. Starosta reagoval na tuto výhradu, že
podle sdělení dodavatele by při delší záruce byla kupní cena vyšší. V rámci poptávkového řízení
nebyl uveden požadavek na konkrétní délku záruky. Pokud by tedy rada požadovala delší záruku,
muselo by se celé poptávkové řízení opakovat. Vzhledem k tomu, že je na celý projekt přiznána
dotace, znamenalo by opakování poptávkového řízení značné zdržení a pravděpodobně
nedodržení termínů pro dodávku komunální techniky.
Rada se tedy zabývala návrhem kupní smlouvy, přičemž Mgr. Hynek navrhl, aby do čl. IV
odstavce 1 byla doplněna věta: "V případě, že prodávající nesplní svůj závazek v podobě předání
Předmětu koupě nejpozději do 30.4.2018 je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit." a dále
v čl. VI. ve větě první upravit výši smluvní pokuty na 2.000 Kč.
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:

8

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu s vítězným dodavatelem komunální techniky v rámci projektu "Zkvalitnění
systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" se společností AGROTIP - Široký s.r.o., IČ
25921255, se sídlem Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že do čl. IV odstavce 1 bude doplněna věta: "V případě, že prodávající nesplní svůj
závazek v podobě předání Předmětu koupě nejpozději do 30.4.2018 je kupující oprávněn od této
smlouvy odstoupit." a dále v čl. VI. ve větě první bude upravena výše smluvní pokuty na 2.000
Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/903/72/2017 bylo přijato.

15. Informace Mgr. Huspeka o soudním sporu s paní Zapadlovou
Radě města byly předloženy aktuální informace od Mgr. Huspeka o soudním sporu s paní
Zapadlovou o zaplacení částky ve výši 410.143,50 Kč s příslušenstvím včetně žádosti Okresního
soudu v Trutnově o doplnění skutkových tvrzení (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice
sdělila, že některé důkazní listiny již byly Mgr. Huspekovi zaslány a některé již má k dispozici
(pravomocné rozhodnutí MěÚ Svoboda nad Úpou ze dne 6.10.2015 bylo zasláno, protokol o
jednání, na kterém byla Dohoda o úhradě fakturované částky paní Zapadlové prokazatelně
předložena a její písemné vyjádření k tomu, resp. její odmítnutí, má již Mgr. Huspek v
originálním vyhotovení k dispozici, stavební práce byly zadány stavebním úřadem v rámci
výkonu stavebního úřadu dle stavebního zákona - výkon státní správy v přenesené působnosti).
Informace o tom, kdo původní opěrnou zeď postavil a kdy nemá Městský úřad k dispozici.
Informace o tom, že je postavena zčásti na pozemku žalované paní Zapadlové plynou z
mapového podkladu, který vypracoval geodet a který má již Mgr. Huspek rovněž k dispozici.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace od Mgr. Huspeka o soudním sporu s paní Zapadlovou o zaplacení částky ve
výši 410.143,50 Kč s příslušenstvím včetně žádosti Okresního soudu v Trutnově o doplnění
skutkových tvrzení (viz příloha originálu zápisu) a informace tajemnice MěÚ o doložení
některých písemností dle žádosti soudu (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/904/72/2017 bylo přijato.

16. Žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci "Odkanalizování objektu čp.
420 v Úpské ulici"
Před projednáváním tohoto bodu se Ing. Jiránek vyloučil z projednávání i z hlasování s ohledem
na to, že je v pracovním vztahu k zástupci investora.
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci
"Odkanalizování objektu čp. 420 v Úpské ulici". Rada se žádostí zabývala a hlasovala o
následujícím návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci "Odkanalizování objektu čp. 420 v Úpské
ulici" s tím, že daná záležitost bude řešena formou Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti věcného břemene, ve smlouvě bude mimo jiné požadavek na hutní atest, kontrolu
stavebního technika a provedení tzv. pružné zálivky na části chodníku na části p.p.č. 875 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/905/72/2017 bylo přijato.
17. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavby
"Statické zajištění svahu" a "Sportovně-oddechové zázemí penzionu Prom" a
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby s názvem "Zeď ze ztraceného bednění
Radě města byla předloženy následující písemnosti stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou:
1) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Statické
zajištění svahu" č.j. SVO/2240/2017 ze dne 13.9.2017
2) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Sportovně
– oddechové zázemí penzionu Prom" č.j. SVO/2244/2017 ze dne 14.9.2017,
3) Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Zeď ze ztraceného bednění" č.j.
SVO/2220/2017 ze dne 13.9.2017.
Ve všech řízeních je město účastníkem řízení. Rada se jednotlivými písemnostmi zabývala a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
1) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Statické
zajištění svahu" č.j. SVO/2240/2017 ze dne 13.9.2017,
2) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Sportovně
– oddechové zázemí penzionu Prom" č.j. SVO/2244/2017 ze dne 14.9.2017,
3) Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Zeď ze ztraceného bednění" č.j.
SVO/2220/2017 ze dne 13.9.2017.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/906/72/2017 bylo přijato.
18. Výstup ze společné schůzky obou ředitelů PO, starosty, vedoucí stravování a
tajemnice MěÚ ohledně společných organizačních postupů
Radě města byl předložen písemný úhrn výstupu ze společné schůzky obou ředitelů PO, starosty,
vedoucí stravování a tajemnice MěÚ ohledně společných organizačních postupů (viz příloha
originálu zápisu). Rada se danými podněty zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadání variantní studie optimalizace provozu školní jídelny ve vazbě na současný provoz jídelny
(výdej obědů ve školní jídelně, výdej obědů do jídlonosičů atd.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/907/72/2017 bylo přijato.
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19. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 - projednání investičních potřeb města a
způsob financování
V rámci tohoto jednání byla zahájena diskuse nad přípravou rozpočtu na rok 2018. Byly
předběžně definovány základní investiční rámce s tím, že město se pokusí oslovit formou
konzultační schůzky bankovní ústavy (Česká spořitelna, ČSON, Raiffeisenbank) za účelem
zjištění možnosti financování tří velkých investic města (refinancování zůstatku úvěru ve výši 12
mil. Kč na sportovní halu, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce objektu bývalého kina
na sociální bydlení a víceúčelový sál) formou jednoho úvěru nebo formou tří samostatných úvěrů
do celkové výše okolo 25 mil. Kč.
Dále bylo diskutováno o investiční akci VAKu - vybudováni kanalizace ve zbývajících částech
města, nutná spoluúčast města cca 5,5 mil. Kč.
Bylo diskutováno o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení v tom smyslu, že je třeba
urychleně jednat v rámci pracovní skupiny nad přípravou projektové dokumentace rekonstrukce
VO (PD bude zpracována jako celek s tím, že její odevzdání bude rozděleno na dvě části - první
část bude prioritně řešit rekonstrukci podél hlavní silnice a je třeba ji mít nejpozději do konce
letošního roku a druhá část pak zbývající lokality).
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
základní investiční rámce rozpočtu na rok 2018 s tím, že město osloví formou konzultační
schůzky bankovní ústavy (Česká spořitelna, ČSON, Raiffeisenbank) za účelem zjištění možnosti
financování tří velkých investic města (refinancování zůstatku úvěru ve výši 12 mil. Kč na
sportovní halu, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální
bydlení a víceúčelový sál) formou jednoho úvěru nebo formou tří samostatných úvěrů do celkové
výše okolo 25 mil. Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/908/72/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 20.9.2017 ve 20,45 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 4.10.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 24.9.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 72. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 20.9.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 72. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.09.2017
USNESENÍ č. RM/890/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Josefu
Novákovi jako pátému náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods osvědčení o
zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem 14.9.2017 poté, co zanikl mandát paní Evě Šolcové
dle usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.9.2017 č. ZM/200/15/2017.
USNESENÍ č. RM/891/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
za účasti jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. problematiku parkování hostů a pesonálu
hotelu na ulici 5. května s tím, že bylo dohodnuto, že vlastník objektu předloží ke
kolaudačnímu řízení řádný projekt parkování od autorizované osoby, ke kterému se město
jako účastník kolaudačního řízení vyjádří. Dále rada konstatovala, že se město bude muset
poradit s městským právníkem, jak tuto situaci řešit, protože pokud bude v projektu řešeno
parkování formou nájemní smlouvy na cizím pozemku, tak jak zajistit, aby v případě
ukončení této nájemní smlouvy byl provozovatel hotelu povinen zajistit si odpovídající počet
parkovacích míst (o které přišel z důvodu ukončení nájmu), případně jak omezit provoz
hotelu z hlediska jeho ubytovací kapacity, aby opět nedocházelo ke konfliktům s místními
občany zejména v zimním období.
USNESENÍ č. RM/892/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní stažení žádosti o pronájem části parcely p.p.č. 679/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
předzahrádku ze strany jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. s ohledem na končící letní
období.
USNESENÍ č. RM/893/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
následující vyjádření pro územní a stavební řízení na akci „Rodinný dům manželů Lustykových,
Svoboda nad Úpou, kat. území Maršov II, č. parc. st. 1“:
1) Po prostudování PD rada konstatuje, že předložený projekt svým charakterem neodpovídá
deklarovanému rodinnému domu, ale objektu s apartmány. Je to patrné nejen z počtu obytných
místností s připojenou koupelnou a z celkového řešení dispozice objektu, ale i z dimenzování
vodovodní přípojky a z výpočtu likvidace odpadních vod. Objekty s apartmány jsou v rozporu s
platným územním plánem.
2) Zemní filtr je umístěn do těsného kontaktu s hranicí pozemku.
3) Součástí předložené PD není řešení zpevněných ploch. Přesto je zřejmé, že na pozemcích
investora nelze objektivně zajistit dostatečné plochy pro parkování osobních vozidel.
4) Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemky města.
Z výše citovaných důvodů rada nesouhlasí s investičním záměrem navrženým v předložené PD. V
předloženém projekčním řešení jsou i další nedostatky, např. jeden ze vstupů do objektu je z
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pozemku jiného vlastníka, odpadní vody jsou svedeny do řeky (přitom v těsné blízkosti objektu
vede veřejná kanalizace), atd.
USNESENÍ č. RM/894/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo s Ing. Chaloupským na zpracování projektové dokumentace s názvem "Svoboda
nad Úpou p.p.č. 484, rekonstrukce hřbitovní zdi, projekt pro stavební povolení a výběr
zhotovitele" za cenu ve výši 79.000 Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná se o
poslední etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/895/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je oprava povrchu příjezdové komunikace za Japiem směrem k Muchomůrce, a to za
cenu 98.280,-Kč bez DPH (s DPH 118.919,-Kč).
USNESENÍ č. RM/896/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 ze dne
22.8.2011, v rámci kterého je řešeno ukončení nájemního vztahu na jednu k garáží v areálu ARAL
pro hasiče v souvislosti s jejich stěhováním do nové hasičské zbrojnice od 1.1.2018 na listopad
2017 s tím, že je nutno dořešit s vlastníkem objektu oddělené měření tepla v obou garážích tak,
aby ujednání o energiích bylo předmětem tohoto dodatku.
USNESENÍ č. RM/897/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická
akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9,
541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- na hodiny tělesné výchovy na období od 1.11.2017 do 31.3.2018,
- za účelem zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci na období od
1.10.2017 do 31.3.2018.
USNESENÍ č. RM/898/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh "Zadání územního plánu Mladé Buky" (viz příloha originálu zápisu) a neměla k návrhu
připomínky ani jiné podněty.
USNESENÍ č. RM/899/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Vstupní analýza, resp.
analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Algotech, a.s., IČ 247 75 487, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
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- Next Generation Security Solutions s.r.o., IČ 062 91 031, se sídlem U Uranie 954/18,
170 00 Praha 7
- DLNK s.r.o., IČ 260 12 162, se sídlem T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad
Metují
- AutoCont CZ a.s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
- EXON, IČ 26376326, IČ 263 76 326, se sídlem Vrážská 73/10, Radotín,
153
00 Praha 5.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 4.10.2017 v 9,00 hodin u
veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, Mgr. Jan
Hainiš – ředitel PO, Bc. Martina Motejlková – ředitelka PO, Pavel Forman – IT technik
města
náhradníci: Mgr. Jiří Slanina, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/900/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/901/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Jakuba Ouředníka, IČ 87199360, se sídlem Zlatá Olešnice 64, PSČ 541 01 v rámci
opakovaného výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu
čp. 222 ve Svobodě nad Úpou, který nabídl měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/902/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s. o stanovisko k demolici objektu č.p.
488 v Úpské ulici včetně dokumentace bouracích prací (viz příloha originálu zápisu), nicméně
rada zastává názor, že je škoda, že bylo ze strany investora zvoleno toto řešení.
USNESENÍ č. RM/903/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu s vítězným dodavatelem komunální techniky v rámci projektu "Zkvalitnění
systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou" se společností AGROTIP - Široký s.r.o., IČ
25921255, se sídlem Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že do čl. IV odstavce 1 bude doplněna věta: "V případě, že prodávající nesplní svůj závazek v
podobě předání Předmětu koupě nejpozději do 30.4.2018 je kupující oprávněn od této smlouvy
odstoupit." a dále v čl. VI. ve větě první bude upravena výše smluvní pokuty na 2.000 Kč.
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USNESENÍ č. RM/904/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace od Mgr. Huspeka o soudním sporu s paní Zapadlovou o zaplacení částky ve
výši 410.143,50 Kč s příslušenstvím včetně žádosti Okresního soudu v Trutnově o doplnění
skutkových tvrzení (viz příloha originálu zápisu) a informace tajemnice MěÚ o doložení
některých písemností dle žádosti soudu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/905/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci "Odkanalizování objektu čp. 420 v Úpské
ulici" s tím, že daná záležitost bude řešena formou Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti věcného břemene, ve smlouvě bude mimo jiné požadavek na hutní atest, kontrolu
stavebního technika a provedení tzv. pružné zálivky na části chodníku na části p.p.č. 875 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/906/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
1) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Statické
zajištění svahu" č.j. SVO/2240/2017 ze dne 13.9.2017,
2) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Sportovně –
oddechové zázemí penzionu Prom" č.j. SVO/2244/2017 ze dne 14.9.2017,
3) Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Zeď ze ztraceného bednění"
č.j.
SVO/2220/2017 ze dne 13.9.2017.
USNESENÍ č. RM/907/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadání variantní studie optimalizace provozu školní jídelny ve vazbě na současný provoz jídelny
(výdej obědů ve školní jídelně, výdej obědů do jídlonosičů atd.).
USNESENÍ č. RM/908/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
základní investiční rámce rozpočtu na rok 2018 s tím, že město osloví formou konzultační
schůzky bankovní ústavy (Česká spořitelna, ČSON, Raiffeisenbank) za účelem zjištění možnosti
financování tří velkých investic města (refinancování zůstatku úvěru ve výši 12 mil. Kč na
sportovní halu, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální
bydlení a víceúčelový sál) formou jednoho úvěru nebo formou tří samostatných úvěrů do celkové
výše okolo 25 mil. Kč.
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