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Sp. značka: SVO/2328/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 73. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.10.2017
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.

Společné jednání se světelným konzultantem, projektantem rekonstrukce chodníků nad
přípravou PD na rekonstrukci VO

2.

Smluvní vztahy ohledně provozování Farmaparku Muchomůrka a výpůjčky majetku
města

3.

Předběžná kalkulace na sanaci hrobky rodiny Etrich na svobodském hřbitově

4.

Cenové nabídky na dopravní značení

5.

Žádost o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy přes část parcely st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

7.

Žádost o stanovisko k úpravě střechy na domu čp. 512 v ulici 5. května

8.

Zpráva hodnotící komise z VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp. analýza
rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR"

9.

Výroční zpráva školy za období 2016/2017

10.

Zpráva o uplatňování ÚP Horní Maršov na období 10/2010 - 9/2017

11.

Rozpočtové opatření č. 4/2017

12.

Žádost o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o stanovisko města k prodloužení trvání dočasného napojení sjezdu ze silnice
II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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1. Společné jednání se světelným konzultantem, projektantem rekonstrukce chodníků
nad přípravou PD na rekonstrukci VO
Hosty jednání byli světelní konzultanti pan Mgr. Štěpán Hellich a pan Jan Fabo. Předmětem
jednání bylo projednání dalšího postupu přípravy ve věci zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci veřejného osvětlení. Zmapování tras veřejného osvětlení bylo vybraným
dodavatelem odevzdáno v srpnu 2017, v září oba světelní konzultanti pracovali na kontrole
předaných dat a přípravě podkladů pro realizaci návrhu osvětlení podél hlavní silnice, a to
zapracováním do projektových podkladů od Ing. Janáka, souvisejících s opravou chodníků v
příštím roce. Tento podklad byl radě města předložen. Dále starosta informoval radu o podpoře v
rámci Národního programu Životní prostředí, kdy Min. životního prostředí vyhlásilo
prostřednictvím SFŽP ČR Výzvu č. 15/2017 (prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a
obcích, podoblast 5.5 Podpora obcí v národních parcích, podporované aktivity - 5.5.B - Snížení
světelného znečištění). V rámci této Výzvy je možné podat žádost o podporu do 31.1.2018 s tím,
že max. výše podpory činí 2 mil. Kč. Dále starosta doplnil, že ve Výzvě je stanovena podmínka,
že podporované aktivity 5.5.B musí splňovat mimo jiné následující požadavek:
- teplota chromatičnosti vyzařovaného světla nesmí být vyšší než 2700 K (pozn. K = jednotka
Kelvin, v kelvinech se udává barevná teplota světla, přesněji: teplota záře, zejména umělých
světelných zdrojů – žárovek, zářivek apod.). Oba světelní konzultanti reagovali, že s touto
podmínkou nelze souhlasit v rámci rekonstrukce osvětlení podél hlavní silnice, protože se jedná o
páteřní komunikaci, kde by měla být komunikace řádně osvětlena nejlépe tzv. bílým světlem s
ohledem na bezpečnost dopravy, které dosahuje vyšších hodnot v kelvinech. Pokud by se město
přesto rozhodlo podporu využít podél hlavní silnice, muselo by dojít k navýšení počtu sloupů VO
a finanční efekt by pak byl diskutabilní. Podmínka by však šla uplatnit v jiných částech města,
zejména obytných (např. Sluneční stráň), kde je preferováno spíše tzv. žluté světlo, které není
tolik intenzivní a tam by bylo možné instalovat osvětlení s požadovanou podmínkou do 2700 K.
Dále bylo diskutováno o harmonogramu zpracování projektové dokumentace a jejím způsobu
zpracování. Bylo konstatováno, že projektová dokumentace bude zpracována jako celek pro celé
město podle platných norem tak, jak to správně má být s tím, že bude odevzdávána po etapách
takto:
- do 31.12.2017 - PD včetně rozpočtu pro vybranou vhodnou lokalitu v obci tak, aby bylo možné
požádat o podporu dle výše uvedené Výzvy č. 15/2017
- do 28.2.2018 - PD včetně rozpočtu pro rekonstrukci osvětlení podél hlavní komunikace (Úpská
ul.)
- do 31.5.2018 - zbytek celé PD pro všechny ostatní části obce.
Dále bylo společně se světelnými konzultanty ujednáno, že do příští rady (18.10.2017) připraví
návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného
osvětlení s výše uvedenými parametry, resp. připraví technické zadání Výzvy a připraví návrh
Smlouvy o dílo (ten bude konzultován s Mgr. Hynkem), poté tajemnice dopracuje formální
náležitosti výzvy a patřičné formuláře. S ohledem na distribuci materiálů bylo domluveno, že
bude vše zpracováno a zasláno tajemnici do 13.10.2017, hraniční termín pak 16.10.2017.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
další postup přípravy ve věci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/909/73/2017 bylo přijato.
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2. Smluvní vztahy ohledně provozování Farmaparku Muchomůrka a výpůjčky majetku
města
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování s ohledem
na pracovněprávní vztah s nájemcem.
Radě města byla opět předložena záležitost ohledně smluvních vztahů s panem Tomášem
Zelenkou, a to za účelem upřesnění některých nejasností, které zaměstnanci radnice zcela
nepochopili. V rámci společné diskuse bylo vše upřesněno a bylo konstatováno, že nájemní
smlouvu na část pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 30 m2 lze uzavřít.
Dále bylo zjištěno, že pan Zelenka sice doložil jaké herní prvky a drobné stavby se na pozemcích
p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou nacházejí, nicméně nesouhlasí užívaná (oplocená)
plocha s ohledem na to, co je předmětem nájmu a je potřeba aby si nechal zpracovat geodetické
zaměření, které bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následného územního
řízení. Rada dále konstatovala, že se bude jednat i o změnu předmětu pronájmu (nikoliv jen
prodloužení), a proto se rozhodla revokovat své původní usnesení č, RM/874/71/2017 písm. c) ze
dne 30.8.2017 a dokud nebude předložena nájemcem PD určující umístění herní prvků a drobných
staveb na pozemku nelze uvažovat o prodloužení nájmu. Jakmile bude předložena PD, bude
podkladem pro nový zveřejněný záměr města.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
záležitost ohledně smluvních vztahů s panem Tomášem Zelenkou, a to za účelem
upřesnění některých nejasností, přičemž bylo konstatováno, že nájemní smlouvu na
část pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 30 m2 lze
uzavřít. Nicméně bylo zjištěno, že pan Zelenka sice doložil jaké herní prvky a
drobné stavby se na pozemcích p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
nacházejí, nicméně nesouhlasí užívaná (oplocená) plocha s ohledem na to, co je
předmětem nájmu a je potřeba aby si nechal zpracovat geodetické zaměření, které
bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následného územního
řízení.
ruší
b)

své původní usnesení č, RM/874/71/2017 písm. c) ze dne 30.8.2017, a dokud
nebude předložena nájemcem projektová dokumentace určující umístění herní
prvků a drobných staveb Farmaparku Muchomůrka na pozemcích p.p.č. 343 a 366,
oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, nelze uvažovat o prodloužení nájmu. Jakmile bude
předložena PD, bude podkladem pro nový zveřejněný záměr města.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/910/73/2017 bylo přijato.
3. Předběžná kalkulace na sanaci hrobky rodiny Etrich na svobodském hřbitově
Radě města byla předložena předběžná odhadovaná cena za sanaci hrobky rodiny Etrich na
svobodském hřbitově ve výši 370.000 Kč. Stavební technik doplnil, že kontaktoval také pana
Klimeše z Horního Maršova a konzultoval s ním opravu hrobky, ale konkrétní nabídku od něj
neobdržel, ale i on konstatoval, že se bude jednat o značné náklady.
Dále rada diskutovala v této souvislosti nad vlastnictvím hrobky, kdy v nedávné minulosti bylo
zjištěno (při projednávání žádosti o koupi hrobky na svobodském hřbitově), že opuštěné hrobky
vlastně nejsou ve vlastnictví města. V tomto smyslu tajemnice citovala sdělení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který sdělil městu dne 28.6.2017 ve věci opuštěné
hrobky rodiny Schreyer rovněž na svobodském hřbitově, že pokud nevyjdou najevo nové
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dokumenty prokazující vlastnictví hrobky, je nejvhodnější vyčkat uplynutí doby deseti let od
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle § 3067 tohoto zákona, kdy věc poté
připadne do vlastnictví státu (tj. do vlastnictví ÚZSVM, nikoliv města) na základě § 1045 odst. 2
ve spojení s § 1050 odst. 2 výše uvedeného zákona, tj. ke dni 1.1.2024. Dále ve sdělení ÚZSVM
je popsáno, jaké kroky učinil ke zjištění vlastnictví a že se nepodařilo získat žádné listiny a nebylo
tudíž možné určit skutečného vlastníka této hrobky.
Rada se danou záležitostí v rámci diskuse zabývala a nakonec dospěla k následujícímu návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně sanace hrobky rodiny Etrich na svobodském hřbitově (podrobně viz zápis) a
pověřuje starostu, aby kontaktoval ředitele Okresního archivu v Trutnově za účelem zjištění
žijících potomků rodiny Etrich a aby s nimi vstoupil do jednání.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/911/73/2017 bylo přijato.
4. Cenové nabídky na dopravní značení
Stavební technik předložil radě cenové nabídky na instalaci dopravního značení po obci na
základě vydaných rozhodnutí silničního správního úřadu MěÚ v Trutnově.
- INKA dopravní značení, Hradec Králové s.r.o. - nabídla cenu 57.979,-Kč bez DPH s termínem
instalace nejpozději do 31.10.2017
- Dopravní značení Náchod s .r.o. - nabídla cenu 57.717,-Kč bez DPH s termínem instalace až
koncem listopadu 2017.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na instalaci dopravního značení po obci na základě vydaných rozhodnutí
silničního správního úřadu MěÚ v Trutnově od společnosti INKA dopravní značení, Hradec
Králové s.r.o., která nabídla cenu 57.979,-Kč bez DPH (o 200 Kč dražší než druhá nabídka) s
termínem instalace nejpozději do 31.10.2017, a to s ohledem na blížící se zimní termíny, kdy není
možné otálet s instalací dopravního značení a čekat až na instalaci v listopadu, jak nabídla druhá
firma.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/912/73/2017 bylo přijato.
5. Žádost o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy přes část parcely st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Antonových o schválení práva služebnosti chůze a
jízdy přes část parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. K žádosti nebyl doložen zákres
požadované části. Rada se žádostí zabývala a provedla revizi pozemků v celé lokalitě, kdy bylo
zjištěno, že je třeba dořešit komplexně celou lokalitu ve spolupráci s geodetem a dopravním
inženýrem, kdy výsledkem bude projekt pro územní rozhodnutí. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost manželů Antonových o schválení práva služebnosti chůze a jízdy přes část
parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že žádost v tuto chvíli nelze
vyřídit, protože rada provedla revizi pozemků v celé lokalitě kolem DPS, před
sportovní halou a městským stadionem, kdy bylo zjištěno, že je třeba dořešit
komplexně celou lokalitu ve spolupráci s geodetem a dopravním inženýrem, kdy
výsledkem bude projekt pro územní rozhodnutí.
pověřuje
b)
starostu, aby poptal dopravního inženýra za účelem zpracování návrhu kompletního
řešení komunikací a parkovacích ploch v lokalitě sportovní hala a městský stadion.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/913/73/2017 bylo přijato.

6. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování s ohledem
na obchodní vztah se žadatelem.
Radě města byla předložena žádost manželů Tlachačových o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú.
Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany
zemědělský půdní fond. Dle platného územního plánu je část parcely vedena jako zahrady, louky
mimo zastavěná území a uvnitř je část parcely určena pro zastavění rodinným domem. Rada se
danou lokalitou zabývala s tím, že je řešena i v rámci probíhající revize obecních pozemků v
souvislosti s přípravou nového územního plánu města, a proto rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2,
druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělský půdní fond,
protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních pozemků v souvislosti
s přípravou nového územního plánu města.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126
m2, druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělský půdní
fond.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/914/73/2017 bylo přijato.

7. Žádost o stanovisko k úpravě střechy na domu čp. 512 v ulici 5. května
Radě města byla předložena žádost paní Pejosové o stanovisko města k projektové dokumentaci
na akci "Oprava střechy čp. 512, Svoboda nad Úpou, ul. 5. května" Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko města k projektové dokumentaci na akci "Oprava střechy čp. 512, Svoboda nad
Úpou, ul. 5. května" na základě žádosti vlastníka objektu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/915/73/2017 bylo přijato.

8. Zpráva hodnotící komise z VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp.
analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR"
Radě města byla předložena Zpráva hodnotící komise z VZMR na služby s názvem "Vstupní
analýza, resp. analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR" a návrh Smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem - společností Algotech, a.s., IČ 24775487, se sídlem Sokolovská 668/136
d, Karlín, 186 00 Praha 8 (viz přílohy originálu zápisu).
Základním hodnotícím kritériem byla v souladu s Výzvou stanovena nejnižší nabídková cena.
Vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka, byla nabídka posouzena s
předpokládanou hodnotou, která činila 107.000 Kč bez DPH. Hodnotící komise usoudila, že
podaná nabídka ve výši 79.000,-Kč bez DPH zdaleka nedosahuje předpokládané hodnoty a
vzhledem k tomu, že bylo osloveno 5 firem místo 3 dle Směrnice města pro zadávání zakázek
malého rozsahu (bohužel do výběrového řízení se však přihlásil pouze jeden dodavatel), hodnotící
komise doporučila Radě města Svobody nad Úpou schválit nabídku výše uvedeného dodavatele.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu hodnotící komise z VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp.
analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR" (viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
schvaluje
b)
v rámci VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp. analýza rizik osobních
údajů ve vztahu k GDPR" výběr dodavatele, a to společnost Algotech, a.s., IČ
24775487, se sídlem Sokolovská 668/136 d, Karlín, 186 00 Praha 8 a předložený
návrh Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) za nabídnutou cenu ve výši
79.000,-Kč bez DPH (s DPH 95.590,-Kč).
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 1

USNESENÍ č. RM/916/73/2017 bylo přijato.

9. Výroční zpráva školy za období 2016/2017
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - školní rok 2016/2017 včetně zápisu z jednání školské
rady (viz přílohy originálu zápisu), ze které vyplývá schválení. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov - školní rok 2016/2017 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/917/73/2017 bylo přijato.
10. Zpráva o uplatňování ÚP Horní Maršov na období 10/2010 - 9/2017
Radě města byla předložena Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Maršov za období
10/2010 - 9/2017 (viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Horní Maršov za období 10/2010 - 9/2017 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/918/73/2017 bylo přijato.
11. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 (viz příloha originálu zápisu).
Finanční dar od kraje ve výši 100.000 Kč musel být zaúčtován na položku 4122 dle rozpočtového
opatření od kraje. Jedná se tedy pouze o technickou změnu rozpočtu, které má vliv na rozpočet,
celkový objem příjmů a výdajů se nemění, a tím pádem ani celkový objem financování. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017, jehož obsahem je následující přesun:
232X
4122

-100000
100000

Ostatní nedaňové příjmy (dary, náhrady)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů

přičemž se jedná pouze o technickou změnu rozpočtu, které má vliv na rozpočet, ale celkový
objem příjmů a výdajů se nemění, ani celkový objem financování se nemění. Rozpis rozpočtového
opatření je uveden v příloze zápisu.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/919/73/2017 bylo přijato.
12. Žádost o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 211 v Luční ulici o opravu místní
komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se situací v dané lokalitě zabývala,
jedná se cestu, která vede pouze k jednomu domu a je velmi dlouhá a vždy tam byla pěšina,
současný stav pěšiny vznikl po vybudování kanalizace. Nicméně rada se shodla na tom, že chce s
vlastníky domu čp 211 celý problém probrat na příštím jednání rady. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníků domu čp. 211 v Luční ulici o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že budou pozváni na příští jednání rady dne 18.10.2017 k projednání
dané záležitosti.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/920/73/2017 bylo přijato.
13. Žádost o stanovisko města k prodloužení trvání dočasného 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 k
prodloužení trvání dočasného napojení sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, a to do 17.11.2017. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti KVK Parabit, a.s. o stanovisko města k prodloužení trvání dočasného napojení
sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to do 17.11.2017 s tím, že nemá
námitky k prodloužení, ale pověřuje správce místního poplatku za zábor veřejného prostranství,
aby neprodleně vyměřil společnosti místní poplatek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/921/73/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 4.10.2017 ve 20,00 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 18.10.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 5.10.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 73. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 4.10.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 73. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 04.10.2017
USNESENÍ č. RM/909/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
další postup přípravy ve věci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/910/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
záležitost ohledně smluvních vztahů s panem Tomášem Zelenkou, a to za účelem
upřesnění některých nejasností, přičemž bylo konstatováno, že nájemní smlouvu na
část pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 30 m2 lze uzavřít.
Nicméně bylo zjištěno, že pan Zelenka sice doložil jaké herní prvky a drobné stavby
se na pozemcích p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou nacházejí, nicméně
nesouhlasí užívaná (oplocená) plocha s ohledem na to, co je předmětem nájmu a je
potřeba aby si nechal zpracovat geodetické zaměření, které bude podkladem pro
zpracování projektové dokumentace a následného územního řízení.
ruší
b)
své původní usnesení č, RM/874/71/2017 písm. c) ze dne 30.8.2017, a dokud nebude
předložena nájemcem projektová dokumentace určující umístění herní prvků a
drobných staveb Farmaparku Muchomůrka na pozemcích p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú.
Svoboda nad Úpou, nelze uvažovat o prodloužení nájmu. Jakmile bude předložena
PD, bude podkladem pro nový zveřejněný záměr města.
USNESENÍ č. RM/911/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně sanace hrobky rodiny Etrich na svobodském hřbitově (podrobně viz zápis)
a pověřuje starostu, aby kontaktoval ředitele Okresního archivu v Trutnově za účelem zjištění
žijících potomků rodiny Etrich a aby s nimi vstoupil do jednání.
USNESENÍ č. RM/912/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na instalaci dopravního značení po obci na základě vydaných rozhodnutí
silničního správního úřadu MěÚ v Trutnově od společnosti INKA dopravní značení, Hradec
Králové s.r.o., která nabídla cenu 57.979,-Kč bez DPH (o 200 Kč dražší než druhá nabídka) s
termínem instalace nejpozději do 31.10.2017, a to s ohledem na blížící se zimní termíny, kdy
není možné otálet s instalací dopravního značení a čekat až na instalaci v listopadu, jak
nabídla druhá firma.
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USNESENÍ č. RM/913/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost manželů Antonových o schválení práva služebnosti chůze a jízdy přes část
parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že žádost v tuto chvíli nelze
vyřídit, protože rada provedla revizi pozemků v celé lokalitě kolem DPS, před
sportovní halou a městským stadionem, kdy bylo zjištěno, že je třeba dořešit
komplexně celou lokalitu ve spolupráci s geodetem a dopravním inženýrem, kdy
výsledkem bude projekt pro územní rozhodnutí.
pověřuje
b)
starostu, aby poptal dopravního inženýra za účelem zpracování návrhu kompletního
řešení komunikací a parkovacích ploch v lokalitě sportovní hala a městský stadion.
USNESENÍ č. RM/914/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2,
druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělský půdní fond,
protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních pozemků v souvislosti s
přípravou nového územního plánu města.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2,
druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělský půdní fond.
USNESENÍ č. RM/915/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko města k projektové dokumentaci na akci "Oprava střechy čp. 512, Svoboda
nad Úpou, ul. 5. května" na základě žádosti vlastníka objektu.
USNESENÍ č. RM/916/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu hodnotící komise z VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp.
analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR" (viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
schvaluje
b)
v rámci VZMR na služby s názvem "Vstupní analýza, resp. analýza rizik osobních
údajů ve vztahu k GDPR" výběr dodavatele, a to společnost Algotech, a.s., IČ
24775487, se sídlem Sokolovská 668/136 d, Karlín, 186 00 Praha 8 a předložený
návrh Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) za nabídnutou cenu ve výši
79.000,-Kč bez DPH (s DPH 95.590,-Kč).
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USNESENÍ č. RM/917/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov - školní rok 2016/2017 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/918/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Horní Maršov za období 10/2010 - 9/2017 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/919/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017, jehož obsahem je následující přesun:
232X
4122

Ostatní nedaňové příjmy (dary, náhrady)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů

-100000
100000

přičemž se jedná pouze o technickou změnu rozpočtu, které má vliv na rozpočet, ale celkový
objem příjmů a výdajů se nemění, ani celkový objem financování se nemění. Rozpis
rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
USNESENÍ č. RM/920/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníků domu čp. 211 v Luční ulici o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že budou pozváni na příští jednání rady dne 18.10.2017 k
projednání dané záležitosti.
USNESENÍ č. RM/921/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti KVK Parabit, a.s. o stanovisko města k prodloužení trvání dočasného
napojení sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to do 17.11.2017 s
tím, že nemá námitky k prodloužení, ale pověřuje správce místního poplatku za zábor
veřejného prostranství, aby neprodleně vyměřil společnosti místní poplatek.
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