*MESUX000JX87*
Sp. značka: SVO/2341/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 74. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.10.2017
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,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou"

2.

Žádost o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou - jednání
s vlastníky domu čp. 211 v Luční ulici

3.

Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a
52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou"

4.

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

5.

Parcela p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

6.

Zimní údržba v Maršově II - předložení nabídek, plán zimní údržby 2017/2018

7.

Vzorové návrhy nové nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou s vazbou na domovní
řád a pravidla pro přidělování bytů, přidělení uvolněného bytu č. 28, námitka proti
výpovědi z bytu v čp. 128

8.

Nabídka na koupi části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Rozpočtové opatření č. 5/2017

10.

Analýza z DPS - plnění rozpočtu, počty hodin poskytnuté pečovatelské služby, návrh
úpravy č.2 plánu nákladů a výnosů

11.

Schválení odpisových plánů u obou příspěvkových organizací, návrh rozpočtů ZŠ a
MŠ Svoboda a DPS Svoboda pro rok 2018

12.

Návrh rozpočtu na rok 2018 - druhé projednávání

1. Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou"
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli světelní konzultanti Mgr. Hellich a pan Fabo. Byla
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vedena cca 50ti minutová diskuse nad zadávací dokumentací na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení ve vazbě na dotační tituly a ve vazbě na
plánované opravy chodníků podél hlavní silnice. Tato dlouhá diskuse je zaznamenána formou
hlasového záznamu na diktafon v souboru DM450343.WMA. Výsledkem diskuse je dokončení
zadávací dokumentace ze strany světelných konzultantů v termínu do 23.10.2017 tak, že
prioritou je zpracování PD na rekonstrukci VO podél hlavní silnice. Veřejná zakázka bude
koncipována jako poptávka zpracování 3 samostatných projektových dokumentací pro potřeby
vydání územního rozhodnutí a následných realizačních PD. Město poté zváží podle pozemkové
situace v daných lokalitách, jak samotnou rekonstrukci provede přes stavební úřad, tj. někde
formou územního rozhodnutí a někde formou oznámení opravy. PD musí být natolik úplná, aby
se podle nich dal vysoutěžit dodavatel. Světelní konzultanti zadávací dokumentaci doladí a
zašlou všem členům rady a tajemnici MěÚ do 23.10.2017, poté proběhne neprodleně
korespondenční jednání rady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společně se světelnými konzultanty stav zadávací dokumentace na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení po celé obci, kdy výsledkem téměř hodinové
diskuse je dokončení zadávací dokumentace ze strany světelných konzultantů v termínu do
23.10.2017 tak, že prioritou je zpracování PD na rekonstrukci VO podél hlavní silnice. Veřejná
zakázka bude koncipována jako poptávka zpracování 3 samostatných projektových dokumentací
pro potřeby vydání územního rozhodnutí a následných realizačních PD. Město poté zváží podle
pozemkové situace v daných lokalitách, jak samotnou rekonstrukci provede přes stavební úřad,
tj. někde formou územního rozhodnutí a někde formou oznámení opravy. PD musí být natolik
úplná, aby se podle nich dal vysoutěžit dodavatel. Světelní konzultanti zadávací dokumentaci
doladí a zašlou všem členům rady a tajemnici MěÚ do 23.10.2017, poté proběhne neprodleně
korespondenční jednání rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/922/74/2017 bylo přijato.
2. Žádost o opravu místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad Úpou - jednání
s vlastníky domu čp. 211 v Luční ulici
Starosta informoval radu o místním jednání s vlastníky domu čp. 211 v Luční ulici. Obě
spolumajitelky domu byly pozvány na toto jednání rady, ale s ohledem na pracovní povinnosti se
omluvily a požádaly o jiný termín. Starosta se stavebním technikem s nimi tedy byli na místě,
kde bylo konstatováno, že stav cesty je zoufalý i pro pěší chůzi. Bylo tedy vyjednáno, že
komunikace bude provizorně do zimy upravena navezením štěrku do míst, která jsou v nejhorším
stavu. Následně se město bude věnovat stavu cesty v příštím roce. Dle sdělení starosty s tímto
řešením žadatelky takto souhlasily. Bylo hlasování o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o místním jednání s vlastníky domu čp. 211 v Luční ulici, kdy bylo
vyjednáno, že komunikace bude provizorně do zimy upravena navezením štěrku do míst, která
jsou v nejhorším stavu. Následně se město bude věnovat stavu cesty v příštím roce (podrobně viz
zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/923/74/2017 bylo přijato.
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3. Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a
52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena žádost společnosti KONSTRUKT s.r.o. o prodloužení termínu
dokončení stavby "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou" alespoň o
12 dní (viz příloha originálu zápisu). Termín dokončení výstavby hasičské zbrojnice dle Smlouvy
o dílo je smluvně ujednán na 20.10.2017. Rada se žádostí zabývala a vzhledem k tomu, že výše
uvedená stavba je financována dotací z IROP a byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky vedené
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, projektový manažer nedoporučuje městu tuto
žádost schválit. Stavební technik informoval radu o problémech, které stavbu doprovází, zejména
o nedostatku pracovníků na stavbě, kdy i přes neustálé urgence ze strany města na nedodržování
harmonogramu stavby nedochází ke zlepšení. Rada rozhodla usnesením, že žádosti nevyhoví.
Čas 19:05 Jednání rady opustil s omluvou Ing. Jiránek.
Dále stavební technik informoval radu i o dalších dvou stavbách, a to o probíhající opravě
schodiště na maršovském hřbitově a o opravě hřbitovní zdi - IV. etapě na svobodském hřbitově.
Obě tyto stavby by měly být dokončeny do konce října 2017 a stejné problémy se vyskytují i zde.
Stavební technik konstatoval, že i přes poskytovanou pravidelnou součinnost ze strany
stavebního technika (poskytování odborných rad i samotné pomoci) se u obou firem nedaří plnit
harmonogram, a to zejména s ohledem na nedostatek kvalitních pracovníků a v případě
svobodského hřbitova i s ohledem na nedostatek patřičné techniky. Byla vedena diskuse o
možnosti projednat např. s firmou Kalin, spol. s r.o. tzv. postoupení pohledávky tak, aby stavbu
dokončila tato firma. Stavební technik zjistí kapacitní možnosti firmy.
Dále stavební technik požádal o konkrétní stanovení způsobu zajištění havarijního stavu hrobky
Etrich - Klug na svobodském hřbitově. Na minulém jednání rady bylo sice konstatováno, že je
třeba hrobku z hlediska bezpečnostního zajistit, ale nebyl stanoven konkrétní způsob. Zajištění
formou oplocení a barevnou páskou je z hlediska bezpečnostního dle názoru stavebního technika
nedostatečné, protože hrobka je poměrně vysoká a velká i rozměrově a kdyby došlo k sesuvu, tak
rozsah pádu stavebních prvků hrobky by mohl být značně nebezpečný do celého okolního
prostoru. Z hlediska bezpečnosti tedy navrhl pořídit podrobnou fotodokumentaci současného
stavu hrobky a zejména jednotlivých dílů hrobky, následně hrobku rozebrat s tím, že některé díly,
které by bylo možné v budoucnu repasovat, budou uloženy.
V rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost společnosti KONSTRUKT s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby
"Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou" z důvodů, které
jsou popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/924/74/2017 písm. a) bylo přijato.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
informace stavebního technika o probíhající opravě schodiště na maršovském
hřbitově a o opravě hřbitovní zdi - IV. etapě na svobodském hřbitově. Obě tyto
stavby by měly být dokončeny do konce října 2017, kdy i přes poskytovanou
pravidelnou součinnost ze strany stavebního technika (poskytování odborných rad i
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samotné pomoci) se u obou firem nedaří plnit harmonogram, a to zejména s
ohledem na nedostatek kvalitních pracovníků a v případě svobodského hřbitova i s
ohledem na nedostatek patřičné techniky. Rada pověřuje stavebního technika, aby
projednal např. s firmou Kalin, spol. s r.o. kapacitní možnosti a nabídl jí tzv.
postoupení pohledávky tak, aby stavbu dokončila tato firma.
stanovuje
c)
způsob zajištění havarijního stavu hrobky Etrich - Klug na svobodském hřbitově, a
to tak, že bude pořízena podrobná fotodokumentace současného stavu hrobky
(zejména jednotlivých dílů hrobky), následně bude hrobka demontována s tím, že
některé díly, které by bylo možné v budoucnu repasovat, budou uloženy.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/924/74/2017 písm. b) a c) bylo přijato.

4. Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k
nově budované hasičské zbrojnici na parcelách p.p.č. 52/3, 706/1 a 906, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou s provozovatelem GridServices, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k nově budované hasičské zbrojnici
na parcelách p.p.č. 52/3, 706/1 a 906, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s provozovatelem
GridServices, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/925/74/2017 bylo přijato.

5. Parcela p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byly předloženy nové informace k žádosti 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. Na minulém jednání rady bylo schváleno zveřejnění záměru
pronájmu výše uvedené parcely a při zpracování záměru bylo zjištěno, že parcela je v současné
době pod platnou nájemní smlouvou z roku 2006. Nájemné je stanoveno v původní výši 0,20
Kč/1m2/rok, která je sice vyšší než nyní (nyní je v ceníku 0,05 Kč / 1 m2 / rok), ale není
ujednána podmínka min. nájemného ve výši 500 Kč ročně, tzn., že výnos z nájmu činí pouhých
225,-Kč za rok.
Tajemnice informovala radu, že přesto byl Záměr města č. 16/2017 zveřejněn a nyní je na radě,
zda nájemní smlouvu vypoví a zveřejněný záměr zruší, nebo zveřejněný záměr zůstane i nadále
zveřejněn, současnému nájemci bude smlouva vypovězena s tím, že se může ucházet o nový
nájemní vztah v rámci zveřejněného záměru.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek 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 s tím, že Záměr města č.
16/2017 zůstává v platnosti a současnému nájemci bude oznámeno, že se může ucházet o nový
nájemní vztah v rámci výše uvedeného zveřejněného záměru.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/926/74/2017 bylo přijato.
6. Zimní údržba v Maršově II - předložení nabídek, plán zimní údržby 2017/2018
V rámci tohoto bodu byly radě předloženy v zalepených obálkách dvě doručené nabídky na
provádění zimní údržby v Maršově II. Tajemnice informovala radu, že osloveni byli celkem tři
dodavatelé (viz znění poptávkového dopisu v příloze originálu zápisu včetně oslovených
dodavatelů). Nabídky ve lhůtě předložili:
- Prausová Petra, IČ 65701577 - nabízí provádění zimní údržby pomocí traktoru s radlicí nebo
UNC 060 za hodinovou sazbu 550,-Kč / 1 hodinu (není plátce DPH)
- Petr Hassmann, IČ 7291133 - nabízí provádění zimní údržby pomocí traktoru Zetor Cristal
10145 se zadní i čelní radlicí za hodinovou sazbu 550,-Kč / 1 hodinu (není plátce DPH)
Oba dodavatelé nabídli stejnou cenu, nicméně rada pro tuto zimní sezónu rozhodla, že využije
nabídku pana Hassmanna, který zimní údržbu v Maršově II v podstatě prováděl téměř celou
poslední zimu poté, co paní Prausové nefungovaly stroje a byla smluvně zavázána sehnat
adekvátní náhradu.
Dále byl radě předložen Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a
místních částech pro zimní sezónu 2017 - 2018 (viz příloha originálu zápisu).
V rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku pana Petra Hassmanna, IČ 7291133 na provádění zimní údržby v Maršově
II pomocí traktoru Zetor Cristal 10145 se zadní i čelní radlicí za hodinovou sazbu
550,-Kč / 1 hodinu (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo
(podrobně viz zápis).
b)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech
pro zimní sezónu 2017 - 2018 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/927/74/2017 bylo přijato.
7. Vzorové návrhy nové nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou s vazbou na domovní
řád a pravidla pro přidělování bytů, přidělení uvolněného bytu č. 28, námitka proti
výpovědi z bytu v čp. 128
V rámci tohoto bodu se vyloučil z projednávání i z hlasování Mgr. Hynek a bylo řešeno několik
následujících záležitostí:
1) Nejprve se rada zabývala novým vzorovým návrhem Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6
měsíců, kterou zpracoval Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pokud budou
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dodržovány nájemcem veškeré povinnosti vyplývající z nájmu bytu nebo z této smlouvy,
zejména bude-li řádně a včas placeno nájemné a náklady na služby podle článku IV a nebude-li
porušován aktuálně platný domovní řád, jakož i jiné pokyny pronajímatele sledující zachování
náležitého pořádku v domě, a nesdělí-li nájemce písemně pronajímateli nejpozději 30 dnů před
uplynutím sjednané doby nájmu, že po uplynutí doby nájmu již nehodlá předmětný byt dále
užívat, prodlužuje se nájem bytu o 6 měsíců za stejných podmínek, za jakých byla smlouva
původně uzavřena.
Rada provedla pouze drobné úpravy smlouvy ohledně způsobu placení nájmu (převažuje platba v
hotovosti než na účet pronajímatele, takže byly doplněny oba způsoby) a dále výše nájemného a
měsíčních záloh bude zpracována ve výpočtovém listu, který bude přílohou smlouvy (nikoliv
ujednáním přímo ve smlouvě).
2) Ve vazbě na nově zpracovaný vzor nájemní smlouvy doporučil Mgr. Huspek upravit Pravidla
pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou následovně:
- Čl. I odst. 2: „pro tyto byty, které jsou byty zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), platí zvláštní pravidla týkající se jejich užívání obsažená v ust. § 2300 a 2301
občanského zákoníku.“
- Čl. III odst. 3 první věta: „Nájemní smlouvu uzavírá ředitel/ředitelka DPS na základě
rozhodnutí Rady Města, a to na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců, s ujednáním o jejím
prodloužení v případě, že bude nájemce dodržovat všechny své povinnosti vyplývající z nájmu
bytu; v odůvodněných případech lze přitom uzavřít i nájemní smlouvu na dobu neurčitou.“
Rada se shodla na tom, že Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou budou vydána formou úplného nového znění (zajistí tajemnice MěÚ).
3) Dále ve vazbě nově zpracovaný vzor nájemní smlouvy doporučil Mgr. Huspek upravit
stávající Domovní řád takto:
- v čl. X odst. 1 jako další věta tohoto odstavce se doplňuje:
„Nájemci se především zakazuje chovat v bytě jakékoli zvíře, zejména psa nebo kočku; tento
zákaz se přitom nevztahuje na drobná domácí zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním
účelem jejich chovu, jako jsou např. křečci, akvarijní ryby atp., jakož i na vodící psy pro pomoc
nevidomým či slabozrakým občanům.“
4) Dále byl radě znovu předložen návrh sociální pracovnice na přidělení uvolněného bytu pro
dvojici č. 28 v DPS (viz příloha originálu zápisu). Sociální pracovnice navrhuje přidělit byt
žadatelům o byt pro manželskou dvojici, kteří jsou jako jediní uvedeni v Pořadníku žádostí o
přidělení bytu v DPS platného ke dni 3.10.2017. Tajemnice informovala radu o zjištěných
skutečnostech ohledně těchto žadatelů a upozornila na problémy v DPS v souvislosti s
umísťováním žadatelů, kteří mají problematickou minulost, zejména s alkoholem. Dále
upozornila na fakt, že se nejedná o občany Svobody nad Úpou a navrhla upřednostnit občany ze
Svobody nad Úpou, kteří mají žádost o byt pro jednotlivce s tím, že pokud odmítnou přidělení
tohoto bytu pro dvojici, nebudou z Pořadníku vyřazeni. Ing. Chmelař doplnil, že první tři
žadatelé o byt pro jednotlivce mají dokonce vyšší bodové ohodnocení než jediní žadatelé o byt
pro dvojici. Rada s návrhem tajemnice souhlasila.
5) V rámci tohoto bodu byla předložena radě námitka nájemců bytové jednotky č. 128/2 na
Rýchorském sídlišti proti výpovědi z bytu (viz příloha originálu zápisu). I zde tajemnice sdělila
radě zjištěné skutečnosti získané při provádění sociální práce u jednoho z nájemců, ale zejména
od předsedkyně Společenství BJ Rýchorské sídliště 127,127 paní Tomanové, která telefonicky
tajemnici sdělila, že k nápravě rozhodně nedošlo. Zápach z bytu přetrvává, kočky byly pouze
zredukovány ze 3 na 1, ale jejich chov není veden tak, aby nebyl cítit nesnesitelný zápach, i
nadále jsou ostatní obyvatelé domu obtěžováni nočními hlučnými výstupy z bytu, přetrvá
alkoholismus nájemců zejména jednoho z nájemců, znečišťování společných prostor nájemci
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apod. Paní Tomanová je připravena učinit další písemné podání vůči městu jako vlastníkovi
bytové jednotky. Dále tajemnice sdělila radě, že sociální pracovnice shání umístění pro jednoho z
nájemců v nějakém pobytovém zařízení, nicméně zatím jsou všechna plná. Zároveň je také veden
v Pořadníku žadatelů o byt pro jednotlivce v DPS. Druhý z nájemců však jakoukoliv sociální
pomoc odmítá. Rada se shodla na tom, že podané námitce nevyhoví a na výpovědi z nájmu bytu
trvá.
V rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vzorový návrh Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6 měsíců, kterou zpracoval
Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude upravena dle zápisu a
bude používána při přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou.
b)
úpravu Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou dle zápisu s tím, že tajemnice zajistí neprodleně vydání jejich úplného znění.
c)

d)

trvá
e)

doplnění Domovního řádu v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v
čl. X odst. 1, kdy jako další věta tohoto odstavce se doplňuje věta dle zápisu (zajistí
neprodleně ředitelka DPS včetně seznámení nájemníků domu).
přidělení uvolněného bytu pro dvojici č. 28 v Domě s pečovatelskou službou
jednotlivci dle pořadí v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni
3.10.2017 (vyjma žadatele na 2. pořadí) s tím, že pokud odmítnou přidělení tohoto
bytu pro dvojici, nebudou z Pořadníku vyřazeni (podrobně viz zápis).
na výpovědi z nájmu bytu, resp. bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti a
nevyhovuje podané námitce ze strany nájemníků proti výpovědi z bytu (viz příloha
originálu zápisu), která byla městu doručena dne 17.10.2017 s odůvodněním dle
zápisu.

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/928/74/2017 bylo přijato.
8. Nabídka na koupi části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena nabídka společnosti GRAS SPOL s.r.o. na koupi části pozemku
p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která byla schválena na
posledním jednání zastupitelstva k prodeji právě společnosti GRAS SPOL s.r.o., nicméně nebyla
určena kupní cena. Jednatel společnosti nabízí městu celkovou cenu 70.000 Kč. Znaleckým
posudkem byla ona část pozemku o výměře 200 m2 oceněna částkou 10.000 Kč. Společnost
neuzavřela s městem nájemní vztah na výše uvedenou část pozemku s odůvodněním, které je
popsáno v doručené nabídce výše. Tajemnice dále informovala dále radu, že jednatel společnosti
požádal městský úřad o vypořádání zálohy, takže společnosti byla vystavena faktura na doplatek
ve výši 5.385,-Kč s následujícím vypořádáním:
- zpracování znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3328-41/17 ze dne 30.8.2017
stálo 2.000 Kč + zpracování geometrického plánu č. 745-337/2017 stálo 8.385 Kč
CELKEM tedy 10.385 – 5.000 uhrazená záloha = doplatek 5.385 Kč.
Rada vzala informace na vědomí a hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o. na koupi části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu), která byla schválena na posledním jednání zastupitelstva k
prodeji právě společnosti GRAS SPOL s.r.o., ale nebyla určena kupní cena, za celkovou cenu
70.000 Kč a další informace vztahující se k této záležitosti (viz zápis) a předává vše k projednání
na nejbližším zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/929/74/2017 bylo přijato.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2017
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 (viz příloha originálu zápisu), jehož
předmětem jsou následující změny:
1) rozpočtově zapojení účelově přidělených finančních prostředků ze státu ve výši 36.900 Kč na
konání voleb a jejich zapojení do výdajů
2) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků ve výši 1.084.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci DPS (průtoková dotace) na pečovatelskou službu
3) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků ve výši 203.300 Kč pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
(průtoková dotace) na mzdové náklady chůvy v mateřské školce pro mladší děti tří let.
Nikdo neměl k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017, jehož obsahem jsou následující příjmy a výdaje přesun:
Příjmy:
Neinvest. transfery ze státního rozpočtu na
volby
4116
Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŔÍJMY po navýšení v rámci RO č. 5/2017
4111

36 900
203300
1 084 000
1 324 200
31 775 300

Výdaje:
3113/5336
4351/5336
6114/5XXX
6118/5XXX

ZŠ a MŠ – převod transferu z kraje
DPS – převod transferu z kraje
Volby do PS ČR – podzim 2017
Prezidentské volby – leden 2018
Navýšení VÝDAJÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 5/2017

203 300
1 084 000
6 900
30 000
1 324 200
47 974 700

přičemž se jedná o rozpočtově zapojení účelově přidělených finančních prostředků ze státu na
konání voleb a jejich zapojení do výdajů a rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků pro příspěvkovou organizaci Zá kladní škola a mateřská škola a příspěvkovou
organizaci Dům s pečovatelskou službou (průtokové dotace). Příjmy se zvyšují o částku
1.324.200 Kč na celkový objem příjmů ve výši 31.775.300 Kč, výdaje se zvyšují o stejnou částku
1.324.200 Kč na celkový objem výdajů ve výši 47.974.700 Kč, objem financování se nemění.
Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/930/74/2017 bylo přijato.
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10. Analýza z DPS - plnění rozpočtu, počty hodin poskytnuté pečovatelské služby,
návrh úpravy č.2 plánu nákladů a výnosů
V rámci tohoto bodu bylo radě předloženo:
1) Plnění rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu) - rada jej
vzala na vědomí bez námitek.
2) Návrh na úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je
navýšení dotace na pečovatelskou službu z Královéhradeckého kraje, plánováno 800.000 Kč,
skutečnost 1.084.000 Kč, rozdíl ve výši 284.000 Kč je navrhován jako posílení mzdových
prostředků v souvislosti s navýšením mzdových tarifů v sociální oblasti o 10 % od 1.7.2017 a s
dalším navýšením mzdových tarifů o 10% ve veřejném sektoru od 1.11.2017. Rada s návrhem
souhlasila.
3) Přehled hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.9.2017 (viz příloha originálu zápisu) - z
přehledu vyplývá, že stále přetrvává nízký počet hodin poskytované služby ve vazbě na
doporučený normativ z kraje (1000 hodin ročně na 1 pečovatelku) a ředitelka DPS podala návrh
na snížení úvazků na úseku pečovatelek o 0,5 pracovního úvazku. Rada s návrhem souhlasila.
4) Radě byl předložen návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce DPS (viz příloha originálu
zápisu) s následujícím odůvodněním:
- aktivní přístup při řešení narovnání dotační absence v rámci rozpočtu na rok 2018 a získání
plánované dotace na pečovatelskou službu nad rámec plánu pro rok 2018
- náprava chybějících hlášení změn o službě do Registru poskytovatelů sociálních služeb (dále
jen „Registr“) za poslední dva roky
- správné nastavení softwaru „Zajíc“ pro evidenci hodin poskytované sociální služby a zavedení
pravidelné kontroly vybíraných finančních prostředků ve vazbě na účetní výkazy
- aktivní přístup při zavedení změny v koncepci poskytování sociální služby – rozšíření do
večerních hodin a o víkendech od 1.8.2017 (zavedeno již v Registru)
- návrh na zavedení rozšíření cílové skupiny pro poskytování sociální služby (služba bude
poskytována bez omezení věku) akceptován zřizovatelem a zajištěno neprodleně v rámci nabídky
služeb včetně provedení změny v Registru
- zpracování nového ceníku poskytovaných sociálních služeb dle doporučovaných pravidel KÚ
KHK s vazbou na pozitivní dopad při výpočtu dotace pro organizaci na poskytování sociální
služby
- zpracování Informačního materiálu pro účely propagace, jeho zveřejnění v rámci periodik všech
zúčastněných obcí v projektu společného poskytování sociální služby občanům
- zastupování za 0,5 pracovní úvazek druhé sociální pracovnice v době její dlouhodobé nemoci
(od 7.9.2017 doposud).
V rámci tohoto bodu byla přijata usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
dokument Plnění rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu
zápisu) bez námitek.
schvaluje
b)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny je navýšení dotace na pečovatelskou službu z
Královéhradeckého kraje, plánováno 800.000 Kč, skutečnost 1.084.000 Kč, rozdíl
ve výši 284.000 Kč jako posílení mzdových prostředků s odůvodněním dle zápisu.
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bere na vědomí
c)
Přehled hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.9.2017 (viz příloha originálu
zápisu) - z přehledu vyplývá, že stále přetrvává nízký počet hodin poskytované
služby ve vazbě na doporučený normativ z kraje.
schvaluje
d)
snížení pracovních úvazků na úseku pečovatelek o 0,5 pracovního úvazku z důvodu
nízkého počtu poskytovaných hodin pečovatelské služby a pověřuje ředitelku DPS,
aby neprodleně zajistila tuto personální změnu.
e)

poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní Martině Motejlkové za měsíc
říjen 2017 (viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/931/74/2017 bylo přijato.
11. Schválení odpisových plánů u obou příspěvkových organizací, návrh rozpočtů ZŠ a
MŠ Svoboda a DPS Svoboda pro rok 2018
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
- rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu)
- návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu)
- rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu)
- návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
Rada k dokumentům neměla připomínky a bylo hlasováno o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha
originálu zápisu).
b)

c)
d)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha
originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/932/74/2017 bylo přijato.
12. Návrh rozpočtu na rok 2018 - druhé projednávání
Radě města byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
Rada se návrhem zabývala a neměla k němu již další návrhy na úpravy či doplnění. Rozpis
rozpočtu bude zpracován do zjednodušené podoby návrhu rozpočtu pro rok 2018, bude doplněn
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komentářem a zveřejněn na úřední desce včetně elektronické před projednáváním v
zastupitelstvu.
Součástí návrhu rozpočtu v rámci financování je přijetí investičního úvěru ve výši 25.000.000,Kč na financování následujících potřeb města:
- refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. – zůstatek nesplacené jistiny k
31.12.2017 bude činit 10,5 mil. Kč (sjednána pravidelná měsíční splátka činí 125.000 Kč)
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok 2018,
podpořená dotací z IROP) – dále jen „rekonstrukce chodníků“
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná na rok 2018)
– dále jen „rekonstrukce VO“.
V této souvislosti byly radě předloženy podmínky města pro požadovaný úvěr (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že budou poptány bankovní ústavy, u kterých má město účty, za účelem
zpracování nezávazné nabídky pro poskytnutí tohoto úvěru.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že neměla k
němu již další návrhy na úpravy či doplnění a pověřuje tajemnici MěÚ, aby rozpis
návrhu rozpočtu zpracovala do zjednodušené podoby návrhu rozpočtu pro rok 2018
a zpracovala komentář k návrhu rozpočtu pro účely zveřejnění na úřední desce
včetně elektronické před projednáváním v zastupitelstvu.
schvaluje
b)
podmínky města pro úvěr ve výši 25 mil. Kč (viz příloha originálu zápisu) na
financování následujících potřeb města:
- refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru na výstavbu sportovní haly
ve Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. –
zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2017 bude činit 10,5 mil. Kč (sjednána
pravidelná měsíční splátka činí 125.000 Kč)
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
2018, podpořená dotací z IROP) – dále jen „rekonstrukce chodníků“
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
na rok 2018) – dále jen „rekonstrukce VO“.
s tím, že budou poptány bankovní ústavy, u kterých má město účty, za účelem
zpracování nezávazné nabídky pro poskytnutí tohoto úvěru.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/933/74/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.10.2017 ve 21,45 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 8.11.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 19.10.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 74. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 18.10.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 74. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.10.2017
USNESENÍ č. RM/922/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společně se světelnými konzultanty stav zadávací dokumentace na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení po celé obci, kdy výsledkem téměř hodinové
diskuse je dokončení zadávací dokumentace ze strany světelných konzultantů v termínu do
23.10.2017 tak, že prioritou je zpracování PD na rekonstrukci VO podél hlavní silnice.
Veřejná zakázka bude koncipována jako poptávka zpracování 3 samostatných projektových
dokumentací pro potřeby vydání územního rozhodnutí a následných realizačních PD. Město
poté zváží podle pozemkové situace v daných lokalitách, jak samotnou rekonstrukci provede
přes stavební úřad, tj. někde formou územního rozhodnutí a někde formou oznámení opravy.
PD musí být natolik úplná, aby se podle nich dal vysoutěžit dodavatel. Světelní konzultanti
zadávací dokumentaci doladí a zašlou všem členům rady a tajemnici MěÚ do 23.10.2017,
poté proběhne neprodleně korespondenční jednání rady.
USNESENÍ č. RM/923/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o místním jednání s vlastníky domu čp. 211 v Luční ulici, kdy bylo
vyjednáno, že komunikace bude provizorně do zimy upravena navezením štěrku do míst,
která jsou v nejhorším stavu. Následně se město bude věnovat stavu cesty v příštím roce
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/924/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost společnosti KONSTRUKT s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby
"Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou" z důvodů, které
jsou popsány v zápise.
bere na vědomí
b)
informace stavebního technika o probíhající opravě schodiště na maršovském
hřbitově a o opravě hřbitovní zdi - IV. etapě na svobodském hřbitově. Obě tyto
stavby by měly být dokončeny do konce října 2017, kdy i přes poskytovanou
pravidelnou součinnost ze strany stavebního technika (poskytování odborných rad i
samotné pomoci) se u obou firem nedaří plnit harmonogram, a to zejména s ohledem
na nedostatek kvalitních pracovníků a v případě svobodského hřbitova i s ohledem na
nedostatek patřičné techniky. Rada pověřuje stavebního technika, aby projednal např.
s firmou Kalin, spol. s r.o. kapacitní možnosti a nabídl jí tzv. postoupení pohledávky
tak, aby stavbu dokončila tato firma.
stanovuje
c)
způsob zajištění havarijního stavu hrobky Etrich - Klug na svobodském hřbitově, a to
tak, že bude pořízena podrobná fotodokumentace současného stavu hrobky (zejména
jednotlivých dílů hrobky), následně bude hrobka demontována s tím, že některé díly,
které by bylo možné v budoucnu repasovat, budou uloženy.
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USNESENÍ č. RM/925/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k nově budované hasičské
zbrojnici na parcelách p.p.č. 52/3, 706/1 a 906, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s
provozovatelem GridServices, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/926/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek 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 s tím, že Záměr města č.
16/2017 zůstává v platnosti a současnému nájemci bude oznámeno, že se může ucházet o
nový nájemní vztah v rámci výše uvedeného zveřejněného záměru.
USNESENÍ č. RM/927/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku pana Petra Hassmanna, IČ 7291133 na provádění zimní údržby v Maršově II
pomocí traktoru Zetor Cristal 10145 se zadní i čelní radlicí za hodinovou sazbu 550,Kč / 1 hodinu (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo
(podrobně viz zápis).
b)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro
zimní sezónu 2017 - 2018 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/928/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vzorový návrh Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6 měsíců, kterou zpracoval
Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude upravena dle zápisu a bude
používána při přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
b)
úpravu Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou dle zápisu s tím, že tajemnice zajistí neprodleně vydání jejich úplného znění.
c)
doplnění Domovního řádu v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v čl.
X odst. 1, kdy jako další věta tohoto odstavce se doplňuje věta dle zápisu (zajistí
neprodleně ředitelka DPS včetně seznámení nájemníků domu).
d)

přidělení uvolněného bytu pro dvojici č. 28 v Domě s pečovatelskou službou
jednotlivci dle pořadí v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni
3.10.2017 (vyjma žadatele na 2. pořadí) s tím, že pokud odmítnou přidělení tohoto
bytu pro dvojici, nebudou z Pořadníku vyřazeni (podrobně viz zápis).

trvá
e)
na výpovědi z nájmu bytu, resp. bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti a
nevyhovuje podané námitce ze strany nájemníků proti výpovědi z bytu (viz příloha
originálu zápisu), která byla městu doručena dne 17.10.2017 s odůvodněním dle
zápisu.
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USNESENÍ č. RM/929/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o. na koupi části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která byla schválena na posledním jednání
zastupitelstva k prodeji právě společnosti GRAS SPOL s.r.o., ale nebyla určena kupní cena,
za celkovou cenu 70.000 Kč a další informace vztahující se k této záležitosti (viz zápis) a
předává vše k projednání na nejbližším zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/930/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017, jehož obsahem jsou následující příjmy a výdaje přesun:
Příjmy:
Neinvest. transfery ze státního rozpočtu na
volby
4116
Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŔÍJMY po navýšení v rámci RO č. 5/2017
4111

36 900
203300
1 084 000
1 324 200
31 775 300

Výdaje:
3113/5336
4351/5336
6114/5XXX
6118/5XXX

ZŠ a MŠ – převod transferu z kraje
DPS – převod transferu z kraje
Volby do PS ČR – podzim 2017
Prezidentské volby – leden 2018
Navýšení VÝDAJÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 5/2017

203 300
1 084 000
6 900
30 000
1 324 200
47 974 700

přičemž se jedná o rozpočtově zapojení účelově přidělených finančních prostředků ze státu na
konání voleb a jejich zapojení do výdajů a rozpočtové zapojení účelově přidělených
finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci Zá kladní škola a mateřská škola a
příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou (průtokové dotace). Příjmy se zvyšují
o částku 1.324.200 Kč na celkový objem příjmů ve výši 31.775.300 Kč, výdaje se zvyšují o
stejnou částku 1.324.200 Kč na celkový objem výdajů ve výši 47.974.700 Kč, objem
financování se nemění. Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
USNESENÍ č. RM/931/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
dokument Plnění rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu
zápisu) bez námitek.
schvaluje
b)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny je navýšení dotace na pečovatelskou službu z
Královéhradeckého kraje, plánováno 800.000 Kč, skutečnost 1.084.000 Kč, rozdíl
ve výši 284.000 Kč jako posílení mzdových prostředků s odůvodněním dle zápisu.
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bere na vědomí
c)
Přehled hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.9.2017 (viz příloha originálu
zápisu) - z přehledu vyplývá, že stále přetrvává nízký počet hodin poskytované
služby ve vazbě na doporučený normativ z kraje.
schvaluje
d)
snížení pracovních úvazků na úseku pečovatelek o 0,5 pracovního úvazku z důvodu
nízkého počtu poskytovaných hodin pečovatelské služby a pověřuje ředitelku DPS,
aby neprodleně zajistila tuto personální změnu.
e)

poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní Martině Motejlkové za měsíc
říjen 2017 (viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.

USNESENÍ č. RM/932/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
b)

c)
d)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění.
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění.

USNESENÍ č. RM/933/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že neměla k
němu již další návrhy na úpravy či doplnění a pověřuje tajemnici MěÚ, aby rozpis
návrhu rozpočtu zpracovala do zjednodušené podoby návrhu rozpočtu pro rok 2018 a
zpracovala komentář k návrhu rozpočtu pro účely zveřejnění na úřední desce včetně
elektronické před projednáváním v zastupitelstvu.
schvaluje
b)
podmínky města pro úvěr ve výši 25 mil. Kč (viz příloha originálu zápisu) na
financování následujících potřeb města:
- refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. – zůstatek
nesplacené jistiny k 31.12.2017 bude činit 10,5 mil. Kč (sjednána pravidelná měsíční
splátka činí 125.000 Kč)
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
2018, podpořená dotací z IROP) – dále jen „rekonstrukce chodníků“
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
na rok 2018) – dále jen „rekonstrukce VO“.
s tím, že budou poptány bankovní ústavy, u kterých má město účty, za účelem
zpracování nezávazné nabídky pro poskytnutí tohoto úvěru.
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