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Sp. značka: SVO/2631/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 76. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.11.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:15 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, 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.

Souhlas obce se zavedením pečovatelské služby ke dvěma žádostem

3.

Přidělení uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou

4.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k uskladnění sypkých materiálů na
zimní údržbu

5.

Žádosti o pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

1. Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby "Zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu). Rada se návrhem zabývala a v rámci tohoto bodu přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zadávací dokumentaci v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
b)

výběr čtyř dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a
to:
- SOLLERTIA, spol. s r.o., IČ 609 17 008, se sídlem Lipová 93, 541 01 Trutnov
- Václav Vondruška, IČ 11605634, se sídlem Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
- Pavel Munzar, IČ 13189638, se sídlem Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí
- SATHEA VISION s.r.o., IČ 241 84 870, se sídlem Boršov 280/2, 110 00 Praha 1
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise pro VZMR na služby dle bodu a) tohoto usnesení:
Ing Jiří Špetla, p. Jiří Rajsner, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci: Mgr. Petr Schön,
Ing. Josef Hůrka.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/947/76/2017 bylo přijato.
2. Souhlas obce se zavedením pečovatelské služby ke dvěma žádostem
Radě města byly předloženy dvě žádosti ředitelky DPS o souhlas města k žádosti o zavedení
pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádostí (viz přílohy originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro dva občany Svobody nad Úpou dle žádostí (viz přílohy
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/948/76/2017 bylo přijato.
3. Přidělení uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou
Radě města bylo přeloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 1 a návrh sociální
pracovnice na přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 1 v DPS (viz příloha originálu
zápisu). Sociální pracovnice navrhuje přidělit byt žadateli o byt pro jednotlivce, který je uveden v
Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 22.11.2017 na druhém místě.
Tajemnice informovala radu, že tento žadatel je již nájemcem jednoho z bytů ve vlastnictví
města. Dále informovala radu podrobně o návrhu sociální pracovnice a o aktuální situaci žadatele
z hlediska sociální práce s tímto klientem.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 1 v DPS žadateli o byt pro jednotlivce, který je
uveden v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 22.11.2017 na druhém místě
(návrh + aktuální pořadník - viz přílohy originálu zápisu) s tím, že současně s podpisem nájemní
smlouvy na byt v DPS bude s žadatelem ukončen nájemní vztah dohodou ke stejnému datu na
byt ve vlastnictví města č. 128/2 na Rýchorském sídlišti.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/949/76/2017 bylo přijato.
4. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k uskladnění sypkých materiálů
na zimní údržbu
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
100/0566/00/17 se společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. (viz příloha originálu zápisu),
jejímž předmětem je pronájem části budovy (bývalé ČOV) na uskladnění sypkých materiálů a
parkování mechanizace v rámci zimní údržby 2017/2018, protože s ohledem na časový skluz s
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harmonogramem dokončení nové hasičské zbrojnice a výstavby ocelového přístřešku u čerpací
stanice Benzina ze strany zhotovitele město nedisponuje potřebným prostorem na skladování
posypu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 100/0566/00/17 se společností
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je pronájem
části budovy (bývalé ČOV) na uskladnění sypkých materiálů a parkování mechanizace v rámci
zimní údržby 2017/2018, protože s ohledem na časový skluz s harmonogramem dokončení nové
hasičské zbrojnice a výstavby ocelového přístřešku u čerpací stanice Benzina ze strany
zhotovitele město nedisponuje potřebným prostorem na skladování posypu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/950/76/2017 bylo přijato.
5. Žádosti o pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byly předloženy dvě žádosti na pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I na
základě zveřejněného Záměru města č. 16/2017. Stávajícímu nájemci byla podána výpověď a
výpovědní doba skončí 31.1.2018, tzn., že parcelu je možné pronajmout od 1.2.2018. Vzhledem
k tomu, že o danou parcelu se ucházejí dva žadatelé, rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ, aby oslovila všechny žadatele o pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I na
základě zveřejněného Záměru města č. 16/2017, aby podali svou nabídku na výši nájemného
formou nabídkové ceny v zalepené obálce.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/951/76/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 22.11.2017 ve 19,00 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne dne 29.11.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 23.11.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 76. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 22.11.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 76. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 22.11.2017
USNESENÍ č. RM/947/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zadávací dokumentaci v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
b)

výběr čtyř dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a
to:
- SOLLERTIA, spol. s r.o., IČ 609 17 008, se sídlem Lipová 93, 541 01 Trutnov
- Václav Vondruška, IČ 11605634, se sídlem Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
- Pavel Munzar, IČ 13189638, se sídlem Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí
- SATHEA VISION s.r.o., IČ 241 84 870, se sídlem Boršov 280/2, 110 00 Praha 1

jmenuje
c)
členy hodnotící komise pro VZMR na služby dle bodu a) tohoto usnesení:
Ing Jiří Špetla, p. Jiří Rajsner, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci: Mgr. Petr Schön,
Ing. Josef Hůrka.
USNESENÍ č. RM/948/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro dva občany Svobody nad Úpou dle žádostí (viz přílohy
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/949/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 1 v DPS žadateli o byt pro jednotlivce, který je
uveden v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 22.11.2017 na druhém
místě (návrh + aktuální pořadník - viz přílohy originálu zápisu) s tím, že současně s podpisem
nájemní smlouvy na byt v DPS bude s žadatelem ukončen nájemní vztah dohodou ke
stejnému datu na byt ve vlastnictví města č. 128/2 na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/950/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 100/0566/00/17 se společností
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je pronájem
části budovy (bývalé ČOV) na uskladnění sypkých materiálů a parkování mechanizace v
rámci zimní údržby 2017/2018, protože s ohledem na časový skluz s harmonogramem
dokončení nové hasičské zbrojnice a výstavby ocelového přístřešku u čerpací stanice Benzina
ze strany zhotovitele město nedisponuje potřebným prostorem na skladování posypu.
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USNESENÍ č. RM/951/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ, aby oslovila všechny žadatele o pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
na základě zveřejněného Záměru města č. 16/2017, aby podali svou nabídku na výši
nájemného formou nabídkové ceny v zalepené obálce.
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