*MESUX000JXDI*
Sp. značka: SVO/2345/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 75. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.11.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Schválení plánu inventur pro rok 2017

2.

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti (MVE Černohorská)

3.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/VB/1 na uložení
elektropřípojky pro objekt nové hasičské zbrojnice

4.

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

5.

Svolávací systém JSDH na nové hasičské zbrojnici

6.

Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě (k objektu nové hasičské zbrojnice)

7.

Projednání Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 016/15/R/753 na revize zařízení ve
sportovní hale

8.

Návrh kupní smlouvy na odběr posypového materiálu pro zimní údržbu v období
2017/2018

9.

Návrh programu 16. veřejného zasedání ZM dne 6.12.2017

10.

Poptávkové řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii
Svobody

11.

Schválení nových platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti s
novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2017

12.

Žádost Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122, Svoboda nad
Úpou o schválení nových stanov a návrh na nominaci do výboru SVJ

13.

Návrh rozpočtu na rok 2018 - třetí projednávání
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1. Schválení plánu inventur pro rok 2017
Radě města byl předložen Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování členů UIK (ústřední
inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování členů UIK (ústřední inventarizační komise) a
DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/934/75/2017 bylo přijato.
2. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti (MVE Černohorská)
Radě města byla předložena žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro dokončenou
stavbu malé vodní elektrárny "MVE II. na Černohorském potoce, a to na základě Smlouvy o
právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu, uzavřené dne 26.11.2012 a
následujících dodatků č. 1 ze dne 29.5.2015 a č. 2 ze dne 19.9.2016. Žadatelé nechali
přepracovat původní znění ostré Smlouvy o věcném břemenu podle nové občanského
zákoníku a text zápisu věcného břemene museli opravit - rozdělit do tří bodů, jelikož plochy
jednotlivých věcných břemen (podzemní přiváděcí kanál, zemní elektrické vedení a
příjezdová komunikace) se navzájem překrývají a bylo nutné pro ně vyhotovit tři různé
geometrické plány (jsou přílohou originálu zápisu). Vše ostatní zůstalo beze změn.
Rada žádost projednala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro dokončenou stavbu malé vodní
elektrárny "MVE II. na Černohorském potoce, a to na základě Smlouvy o právu k provedení
stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu, uzavřené dne 26.11.2012 a následujících
dodatků č. 1 ze dne 29.5.2015 a č. 2 ze dne 19.9.2016 s tím, že souhlasí s přepracováním
původního znění ostré Smlouvy o věcném břemenu podle nové občanského zákoníku (viz
zápis), ale žadatelé si nové znění smlouvy připraví sami ke schválení na příštím jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/935/75/2017 bylo přijato.
3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/VB/1 na uložení
elektropřípojky pro objekt nové hasičské zbrojnice
Radě města byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/VB/1 na
uložení elektropřípojky pro objekt nové hasičské zbrojnice, a to v souladu se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. EP-122002225/1 Svoboda n.Ú., p.č. 52/3, Město - přeložka knn ze dne 20.3.2014. Rada neměla ke
smlouvě žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/VB/1 na uložení elektropřípojky pro
objekt nové hasičské zbrojnice (viz příloha originálu zápisu), a to v souladu se zněním
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č.
EP-12-2002225/1 Svoboda n.Ú., p.č. 52/3, Město - přeložka knn ze dne 20.3.2014.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/936/75/2017 bylo přijato.
4. Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou"
Starosta informoval radu o stavu zadávací dokumentace této veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona, zejména o schůzce se světelnými konzultanty dne 8.11.2017,
která proběhla těsně před jednáním rady. Na schůzce bylo s konečnou platností domluveno, že
konzultanti připraví do 15.11.2017 už jen pouze mapový podklad s návrhem umístění
světelných bodů a rozvaděčů po celé obci tak, aby byl optimalizován jejich počet, avšak v
souladu s platnými normami a tento podklad bude přílohou výzvy, jejíž konečné znění bude
schváleno v rámci mimořádného jednání rady příští týden po 15.11.2017. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou", zejména o
schůzce se světelnými konzultanty dne 8.11.2017, která proběhla těsně před jednáním rady.
Na schůzce bylo s konečnou platností domluveno, že konzultanti připraví do 15.11.2017 už
jen pouze mapový podklad s návrhem umístění světelných bodů a rozvaděčů po celé obci tak,
aby byl optimalizován jejich počet, avšak v souladu s platnými normami a tento podklad bude
přílohou výzvy, jejíž konečné znění bude schváleno v rámci mimořádného jednání rady příští
týden po 15.11.2017
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/937/75/2017 bylo přijato.
5. Svolávací systém JSDH na nové hasičské zbrojnici
Radě města byl předložen návrh na pořízení svolávacího systému FIREPORT (podrobné
informace o systému viz příloha originálu zápisu), který by mohl nahradit stávající zastaralý
svolávací systém. Výhodou tohoto nového systému je rychlost a komplexnost zasílání
informací o událostech, nevýhodou oproti stávajícímu je platba měsíčního paušálu ve výši
1.000 Kč/měsíc. Náklady na pořízení systému ve výši 21.000 Kč jsou součástí uznatelných
nákladů v rámci pořízení investice při výstavbě nové hasičárny, měsíční paušál do budoucna
však nikoliv. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pořízení svolávacího systému FIREPORT (podrobné informace o systému viz příloha
originálu zápisu), který nahradí stávající zastaralý svolávací systém (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/938/75/2017 bylo přijato.
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6. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě (k objektu nové hasičské zbrojnice)
Radě města byla předložena Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. na umístění telefonní přípojky k nové hasičské zbrojnici
(viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
na umístění telefonní přípojky k nové hasičské zbrojnici (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/939/75/2017 bylo přijato.
7. Projednání Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 016/15/R/753 na revize zařízení ve
sportovní hale
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 016/15/R/753 ze dne
3.9.2015 (viz příloha originálu zápisu) na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti,
funkčních zkoušek mezi SOZ a EPS a údržby samočinného odvětracího zařízení na objektu
sportovní haly. Stavební technik vysvětlil, že zhotovitel - firma MATEX HK rozdělil dodávku
systému OTK třem dodavatelům, přičemž spolu fungují jako celek. Odvětrávací zařízení
(světlík) KLAHOS spol. s r.o., další dodavatel dveří jednotky a pohony, další firma pak
požární tlačítka a čidlo. KLAHOS spol. s r.o. umí servisovat celý systém, takže je možné
dosáhnout úspory minimálně na cestách dvou dodavatelů. Rada s návrhem souhlasila a bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 016/15/R/753 ze dne 3.9.2015 (viz příloha originálu
zápisu) na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, funkčních zkoušek mezi SOZ a
EPS a údržby samočinného odvětracího zařízení na objektu sportovní haly.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/940/75/2017 bylo přijato.
8. Návrh kupní smlouvy na odběr posypového materiálu pro zimní údržbu v období
2017/2018
Radě města byl předložen návrh kupní smlouvy na odběr posypové průmyslové soli pro zimní
údržbu v období 2017/2018 (viz příloha originálu zápisu) se společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Tajemnice informovala radu, že podmínky smlouvy jsou
naprosto totožné jako v loňském roce včetně cenových ujednání. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu na odběr posypové průmyslové soli pro zimní údržbu v období 2017/2018 (viz
příloha originálu zápisu) se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/941/75/2017 bylo přijato.
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9. Návrh programu 16. veřejného zasedání ZM dne 6.12.2017
Radě města byl předložen návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 (viz
příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/942/75/2017 bylo přijato.
10. Poptávkové řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii
Svobody
Mgr. Týfa předložil radě návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele
grafických prací pro publikaci o historii Svobody. Rada se návrhem výzvy zabývala, opravila
formální nepřesnosti, doplnila termíny, zabývala se návrhem smlouvy a výběrem vhodných
dodavatelů. Bylo ujednáno, že tajemnice Výzvu dopracuje v souladu s platnou Směrnicí pro
zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, zkontroluje ji, zejména závěrečná vyhrazená
práva zadavatele a zašle předem vybraným dodavatelům s tím, že na příštím jednání rady
bude vybrán vítězný dodavatel a bude schválen návrh smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem, který připraví rovněž tajemnice MěÚ.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ä)
návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro
publikaci o historii Svobody s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby opravila
formální nepřesnosti, dopracovala výzvu v souladu s platnou Směrnicí pro zadávaní
veřejných zakázek malého rozsahu, zkontrolovala zejména závěrečná vyhrazená
práva zadavatele a poté zaslala předem vybraným dodavatelům dle bodu b) tohoto
usnesení s tím, že na příštím jednání rady bude vybrán vítězný dodavatel a bude
schválen návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který připraví rovněž
tajemnice MěÚ.
b)

v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o
historii Svobody nad Úpou výběr dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání
nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to:
- Kazi Štelzigová, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov
- Václav Svoboda, IČ 68001452, se sídlem Radhošťská 1828/12, 130 00 Praha 3 Žižkov
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova 2072, 508 01 Hořice.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/943/75/2017 bylo přijato.
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11. Schválení nových platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti
s novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2017
Radě města byly předloženy nové platové výměry obou ředitelů příspěvkových organizací s
účinností od 1.11.2017 v souvislosti s novými platovými tabulkami pracovníků ve veřejné
správě od 1.11.2017 (viz přílohy originálu zápisu), Bylo hlasováno o následujících
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.11.2017 v
souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě od listopadu 2017
(viz příloha originálu zápisu).
b)

nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2017 v souvislosti s
novými platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od listopadu 2017 (viz
příloha originálu zápisu),
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/944/75/2017 bylo přijato.
12. Žádost Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122, Svoboda nad
Úpou o schválení nových stanov a návrh na nominaci do výboru SVJ
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a
122, Svoboda nad Úpou o schválení nových stanov a návrh na nominaci do výboru SVJ. Rada
se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zněním Stanov Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122,
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
schvaluje
b)
nominaci současných členů statutárního orgánu - výboru Společenství vlastníků
jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122, Svoboda nad Úpou, IČ 259 88 328 do
nového výboru.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/945/75/2017 bylo přijato.
13. Návrh rozpočtu na rok 2018 - třetí projednávání
Radě města byl předložen návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018 včetně
příloh:
- Příloha č. 1 Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 2 Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 3 Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Svoboda nad Úpou
- Příloha č. 4 Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou
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(vše viz přílohy originálu zápisu).
Rada neměla k tomuto konečnému návrhu připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018 ke zveřejnění včetně 4
příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2018 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů PO Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou neprodleně zveřejněny před
projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2018 v zastupitelstvu v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/946/75/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 8.11.2017 ve 19,25 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 29.11.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 9.11.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 75. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 8.11.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 75. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.11.2017
USNESENÍ č. RM/934/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování členů UIK (ústřední inventarizační komise) a
DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/935/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro dokončenou stavbu malé vodní
elektrárny "MVE II. na Černohorském potoce, a to na základě Smlouvy o právu k provedení
stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu, uzavřené dne 26.11.2012 a následujících
dodatků č. 1 ze dne 29.5.2015 a č. 2 ze dne 19.9.2016 s tím, že souhlasí s přepracováním
původního znění ostré Smlouvy o věcném břemenu podle nové občanského zákoníku (viz
zápis), ale žadatelé si nové znění smlouvy připraví sami ke schválení na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/936/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/VB/1 na uložení elektropřípojky pro
objekt nové hasičské zbrojnice (viz příloha originálu zápisu), a to v souladu se zněním
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č.
EP-12-2002225/1 Svoboda n.Ú., p.č. 52/3, Město - přeložka knn ze dne 20.3.2014.
USNESENÍ č. RM/937/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou", zejména o
schůzce se světelnými konzultanty dne 8.11.2017, která proběhla těsně před jednáním rady.
Na schůzce bylo s konečnou platností domluveno, že konzultanti připraví do 15.11.2017 už
jen pouze mapový podklad s návrhem umístění světelných bodů a rozvaděčů po celé obci tak,
aby byl optimalizován jejich počet, avšak v souladu s platnými normami a tento podklad bude
přílohou výzvy, jejíž konečné znění bude schváleno v rámci mimořádného jednání rady příští
týden po 15.11.2017
USNESENÍ č. RM/938/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pořízení svolávacího systému FIREPORT (podrobné informace o systému viz příloha
originálu zápisu), který nahradí stávající zastaralý svolávací systém (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/939/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
na umístění telefonní přípojky k nové hasičské zbrojnici (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/940/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 016/15/R/753 ze dne 3.9.2015 (viz příloha originálu
zápisu) na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, funkčních zkoušek mezi SOZ a
EPS a údržby samočinného odvětracího zařízení na objektu sportovní haly.
USNESENÍ č. RM/941/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu na odběr posypové průmyslové soli pro zimní údržbu v období 2017/2018 (viz
příloha originálu zápisu) se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
USNESENÍ č. RM/942/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 (viz
příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/943/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ä)
návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro
publikaci o historii Svobody s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby opravila formální
nepřesnosti, dopracovala výzvu v souladu s platnou Směrnicí pro zadávaní veřejných
zakázek malého rozsahu, zkontrolovala zejména závěrečná vyhrazená práva
zadavatele a poté zaslala předem vybraným dodavatelům dle bodu b) tohoto usnesení
s tím, že na příštím jednání rady bude vybrán vítězný dodavatel a bude schválen
návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který připraví rovněž tajemnice MěÚ.
b)
v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o
historii Svobody nad Úpou výběr dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání
nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to:
- Kazi Štelzigová, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov
- Václav Svoboda, IČ 68001452, se sídlem Radhošťská 1828/12, 130 00 Praha 3 Žižkov
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova 2072, 508 01 Hořice.
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USNESENÍ č. RM/944/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.11.2017 v
souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě od listopadu 2017 (viz
příloha originálu zápisu).
b)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2017 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od listopadu 2017 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/945/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zněním Stanov Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122,
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
schvaluje
b)
nominaci současných členů statutárního orgánu - výboru Společenství vlastníků
jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122, Svoboda nad Úpou, IČ 259 88 328 do nového
výboru.
USNESENÍ č. RM/946/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018 ke zveřejnění včetně 4
příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2018 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů PO Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou neprodleně zveřejněny před
projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2018 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC.
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