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Sp. značka: SVO/2767/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 78. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 6.12.2017
Jednání Rady města zahájil v 20:45 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.

Zpráva hodnotící komise na VZMR na služby s názvem "Zpracování PD na opravu
VO ve městě Svobody nad Úpou"

2.

Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok
2017

3.

Zpráva likvidační komise a schválení návrhu na vyřazení majetku

4.

Podnět pana Pejose ohledně parkování v části ulice 5. května

1. Zpráva hodnotící komise na VZMR na služby s názvem "Zpracování PD na opravu
VO ve městě Svobody nad Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Zpracování projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad
Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Hodnotící komise doporučila radě schválit nabídku
vítězného dodavatele, a to od pana Pavla Munzara, IČ 131 89 638, se sídlem Sportovní 172,
543 03 Vrchlabí, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 365.000,-Kč (dodavatel není
plátcem DPH, takže se jedná o cenu konečnou).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zpracování
projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“
(viz příloha originálu zápisu).
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schvaluje
b)
výběr dodavatele v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové
dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“, a to pana
Pavla Munzara, IČ 131 89 638, se sídlem Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí, který
nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 365.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH,
takže se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/965/78/2017 bylo přijato.

2. Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2017
Tajemnice MěÚ předložila radě souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2017 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha
originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace,
kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na
rok 2017. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními
smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace,
kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017.
Ke zprávě neměl nikdo z přítomných námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2017
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání
poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2017. Byla provedena kontrola
všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn
výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/966/78/2017 bylo přijato.

3. Zpráva likvidační komise a schválení návrhu na vyřazení majetku
Radě města byl předložen návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nepotřebného,
poškozeného či nefunkčního majetku města (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla
námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v zápise ze dne
4.12.2017 pod čísly 1) - 4) a pověřuje paní Martu Vlčkovou vyřazením majetku z evidence, z
účetnictví a zajištěním provedení fyzické likvidace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/967/78/2017 bylo přijato.
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4. Podnět pana Pejose ohledně parkování v části ulice 5. května
Radě města byla předložena žádost pana Pejose o projednání jeho žádosti ohledně parkování v
ulici 5. května. V žádosti uvádí, že po změně parkování v ulici 5. května došlo výrazným
způsobem k omezení jeho podnikání v čp. 512 a 541 a domnívá se, že je v rozporu s pravidly
silničního provozu. Vozidla parkují před obchodem potravin a bývalé elektry takovým
způsobem, že zásobování obchodu je velice obtížné a nebezpečné, protože zásobovací vozidla
stojí uprostřed silnice těsně za zatáčkou, se zbožím musí chodit mezi zaparkovanými vozidly
a mohlo by dojít i k nehodě. Proto požádal o osazení dopravní značky zákaz stání od konce
domu čp. 512, čímž by mohlo dojít k uvolnění prostoru pro zásobování prodejny potravin a
bezpečnému výjezdu zásobovacích vozů. Rada se žádostí zabývala a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Pejose (viz zápis) a rozhodla o umístění dopravní značky zákaz stání v době od
6,00 - 17,00 hodin v ulici 5. května od křižovatky u školky po čp. 512 za účelem zásobování.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/968/78/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 6.12.2017 ve 21,00 hodin. Další schůze rady proběhne
v prosinci 2017 pouze podle potřeby, jinak další pravidelná schůze rady se bude konat až
10.1.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 7.12.2017. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 78. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 6.12.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 78. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 06.12.2017
USNESENÍ č. RM/965/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zpracování projektové
dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).
schvaluje
b)
výběr dodavatele v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové
dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“, a to pana
Pavla Munzara, IČ 131 89 638, se sídlem Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí, který
nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 365.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH,
takže se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/966/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2017
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání
poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2017. Byla provedena kontrola
všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn
výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017.
USNESENÍ č. RM/967/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v zápise ze dne
4.12.2017 pod čísly 1) - 4) a pověřuje paní Martu Vlčkovou vyřazením majetku z evidence, z
účetnictví a zajištěním provedení fyzické likvidace.
USNESENÍ č. RM/968/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Pejose (viz zápis) a rozhodla o umístění dopravní značky zákaz stání v době od
6,00 - 17,00 hodin v ulici 5. května od křižovatky u školky po čp. 512 za účelem zásobování.
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