*MESUX000K4DS*
Sp. značka: SVO/2769/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.1.2018
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.

Projekt parkovacích míst pro Skihotel v ulici 5. května

2.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IV-122016253/VB/1 na uložení elektropřípojky pro objekt přístřešku u Benziny

3.

Kanalizační přípojka pro novostavbu RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační přípojky pro objekty
čp. 536 na st.p.č. 107/4 a objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k umístění stavby "Silnice II/296
- Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce"

6.

Žádost o vyjádření k nástavbě rodinného domu čp. 264 ve Staré aleji, k.ú. Svoboda nad
Úpou

7.

Žádosti o koupi částí parcely p.p.č. 450/1 a části p.p.č. 373/1, vše v k.ú. Maršov II

8.

Žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 za část parcely p.p.č. 260/12, obě v k.ú.
Maršov I

9.

Žádost o pronájem (prodloužení) nájmu části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

10.

Doručené nabídky na pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I na základě výzvy
města

11.

Žádost o umístění reklamního zařízení na sloup VO před Rýchorkou

12.

Informace o novele stavebního zákona od 1.1.2018 ve vazbě na převzetí výkonu státní
správy na úseku stavebního úřadu pro obec Malá Úpa

13.

Žádost o povolení instalace satelitního zařízení na budovu DPS pro byt č. 1
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14.

Přidělení dvou uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou

15.

Dotační programy pro rok 2018

16.

Návrh na úpravu cen stravného ve školní jídelně od 1.2.2018

17.

Žádost o provedení úpravy OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství

18.

Poptávkové řízení v rámci VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace
o Svobodě nad Úpou – grafické práce"

19.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze dne 24.4.2017 na výstavbu nové
hasičské zbrojnice

20.

Smlouva o připojení odb. el. zařízení č. 17_SOP_01_4121362850 (elektropřípojka
nová hasičárna)

1. Projekt parkovacích míst pro Skihotel v ulici 5. května
Radě města byla předložen projekt na vybudování parkovací plochy na st.p.č. 16 v k.ú.
Svoboda nad Úpou pro Skihotel na ulici 5. května. Předmětem projektu je vybudování 9
parkovacích míst pro potřeby ubytování hostů Skihotelu. Na základě jednání s jednatelem
společnosti SKI HOTEL s.r.o. dne 20.9.2017 v rámci 72. schůze rady bylo dohodnuto, že
vlastník objektu předloží ke kolaudačnímu řízení řádný projekt parkování od autorizované
osoby, ke kterému se město jako účastník kolaudačního řízení vyjádří.
Výtah ze zápisu z jednání:
"V rámci tohoto bodu byl hostem jednání jednatel společnosti SKI HOTEL s.r.o. pan Seman a
bylo diskutováno o provozu hotelu na ulici 5. května ve vazbě na parkování. Pan Seman sdělil
radě, že z původně plánovaných 19 pokojů došlo stavebně ke snížení počtu na 12. Rada však
konstatovala, že stavební povolení je vydáno na 19 pokojů a s tím souvisejících 19
parkovacích míst, přičemž projektová dokumentace na výše popsanou změnu v rámci řízení o
změně stavby před dokončením nebyla radě předložena. Město je účastníkem řízení, na
základě vlastní žádosti. Ing. Hůrka konstatoval, že taková PD nebyla stavebnímu úřadu
předložena. Dále rada konstatovala, že kromě 12 parkovacích míst pro jednotlivé pokoje je
třeba počítat i s parkovacími místy pro personál a ke kolaudačnímu řízení by měl stavebník
předložit projekt parkování od dopravního inženýra, ve kterém bude řešena prokazatelnost
dostatečného počtu parkovacích míst právě touto autorizovanou osobou. Dále rada
konstatovala, že se město bude muset poradit s městským právníkem, jak tuto situaci řešit,
protože pokud bude v projektu řešeno parkování formou nájemní smlouvy na cizím pozemku,
tak jak zajistit, aby v případě ukončení této nájemní smlouvy byl provozovatel hotelu povinen
zajistit si odpovídající počet parkovacích míst (o které přišel z důvodu ukončení nájmu),
případně jak omezit provoz hotelu z hlediska jeho ubytovací kapacity, aby opět nedocházelo
ke konfliktům s místními občany zejména v zimním období. Pan Seman sdělil radě, že je i v
jeho zájmu, aby se parkování vyřešilo, protože i on měl zejména v zimě problémy s občany.
Na to rada reagovala, že je s podivem, že byl hotel v zimě provozován, když není stále
zkolaudován. V závěru diskuse došlo k oboustranné shodě, že vlastník objektu předloží ke
kolaudačnímu řízení řádný projekt parkování od autorizované osoby, ke kterému se město
jako účastník kolaudačního řízení vyjádří."
Ing. Hůrka informoval radu o provedeném místním šetření, které provedl jako místně
příslušný stavební úřad, protože dle dostupných informací je hotel provozován, aniž by byl
řádně zkolaudován. V rámci šetření bylo zjištěno, že hotel disponuje 15 pokoji se 42 lůžky.
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Starosta doplnil, že z webových stránek hotelu vyplývá, že hotel inzeruje a disponuje dokonce
50 lůžky + 6 přistýlek. Dále starosta doplnil, že získal od dopravního inženýra normu na
potřebnost parkovacích míst, která požaduje 1 parkovací místo na 2-3 lůžka. Dále je třeba
počítat s parkovacími místy pro personál a návštěvníky restaurace. Z toho vyplývá, že projekt
vybudování 9 parkovacích míst je naprosto nedostatečný. Rada se dále shodla na tom, že
požadovala projekt parkovacích míst, jehož součástí bude výpočet počtu parkovacích míst od
autorizovaného inženýra (prokazatelnost parkovacích míst), a to v předloženém projektu
chybí.
N základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s vydáním povolení k užívání objektu Skihotelu v ulici 5. května čp. 425, a to v souvislosti s
předloženým projektem na vybudování parkovací plochy na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro Skihotel na ulici 5. května, kdy předmětem projektu je vybudování pouze 9
parkovacích míst pro potřeby ubytování hostů Skihotelu. V rámci místního šetření, které
provedl stavební úřad, bylo zjištěno, že hotel disponuje 15 pokoji se 42 lůžky (z webových
stránek hotelu však vyplývá, že hotel inzeruje a disponuje dokonce 50 lůžky + 6 přistýlek),
přičemž norma na potřebnost parkovacích míst pro tyto provozovny požaduje 1 parkovací
místo na 2-3 lůžka a dále je třeba počítat s parkovacími místy pro personál a návštěvníky
restaurace. Z toho vyplývá, že projekt vybudování 9 parkovacích míst je naprosto
nedostatečný a neobsahuje výpočet počtu parkovacích míst od autorizovaného inženýra pro
danou provozovnu (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/969/79/2018 bylo přijato.
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IV-122016253/VB/1 na uložení elektropřípojky pro objekt přístřešku u Benziny
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-2016253/VB/1 (viz příloha originálu zápisu) na uložení
elektropřípojky pro objekt přístřešku u čerpací stanice Benzina pro potřeby města. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IV-122016253/VB/1 (viz příloha originálu zápisu) na uložení elektropřípojky pro objekt přístřešku
u čerpací stanice Benzina pro potřeby města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/970/79/2018 bylo přijato.
3. Kanalizační přípojka pro novostavbu RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníků RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I o stanovisko
města k předložené PD na vybudování kanalizační přípojky k výše uvedenému RD.
Dotčenými pozemky města jsou p.p.č. 238 a 585, oba v k.ú. Maršov I. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I dle předložené PD,
kdy dotčenými pozemky města jsou p.p.č. 238 a 585, oba v k.ú. Maršov I s tím, že do příštího
jednání rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou
o věcném břemeni poté, co bude prověřeno, zda přípojka povede v zeleném či nikoliv a podle
toho budou do smlouvy zapracovány příslušné podmínky pro provedení stavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/971/79/2018 bylo přijato.
4. Žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační přípojky pro
objekty čp. 536 na st.p.č. 107/4 a objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační
přípojky pro objekty čp. 536 na st.p.č. 107/4 a objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou (jedná se o lokalitu kolem bývalé svíčkárny). Rada konstatovala, že s danou lokalitou
má město určitý záměr, na kterou je zpracovaná studie zastavěnosti daného území. Rada si
vyžádala od Ing. Hůrky tuto studii, ze které bylo zjištěno, že trasa obou přípojek je v souladu
s touto studií, ale je třeba ji přeprojektovat a nadimenzovat na veřejný řad tak, aby se do
budoucna na něj mohly připojit i budoucí objekty dle výše uvedeného záměru. V této
souvislosti rada požaduje, aby starosta vyzval žadatele k jednání. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační přípojky pro objekty čp. 536
na st.p.č. 107/4 a objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o lokalitu
kolem bývalé svíčkárny) s tím, že s danou lokalitou má město určitý záměr, na kterou je
zpracovaná studie zastavěnosti daného území. Rada zjistila, že trasa obou přípojek je v
souladu s touto studií, ale je třeba ji přeprojektovat a nadimenzovat na veřejný řad tak, aby se
do budoucna na něj mohly připojit i budoucí objekty dle výše uvedeného záměru, a proto
pověřuje starostu, aby vyzval žadatele k jednání.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/972/79/2018 bylo přijato.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k umístění stavby "Silnice
II/296 - Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce"
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k
umístění stavby "Silnice II/296 - Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce" se společností
Povodí Labe, státní podnik (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k umístění stavby "Silnice II/296 Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce" se společností Povodí Labe, státní podnik (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/973/79/2018 bylo přijato.
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6. Žádost o vyjádření k nástavbě rodinného domu čp. 264 ve Staré aleji, k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k nástavbě RD čp. 264 ve Staré aleji
dle předložené projektové dokumentace. Rada s nástavbou domu předběžně souhlasí, ale
předložena projektová dokumentace nebyla podepsaná autorizovaným inženýrem, neobsahuje
řešení parkovacích míst, tj. popis a výkres potřebných odpovídajících parkovacích míst na
pozemku stavebníka v souvislosti s navýšením počtu bytových jednotek v domě, a to pro celý
objekt. Tyto nedostatky rada požaduje doplnit. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k nástavbě RD čp. 264 ve Staré aleji dle předložené projektové
dokumentace. Rada s nástavbou domu předběžně souhlasí, ale předložena projektová
dokumentace nebyla podepsaná autorizovaným inženýrem, neobsahuje řešení parkovacích
míst, tj. popis a výkres potřebných odpovídajících parkovacích míst na pozemku stavebníka v
souvislosti s navýšením počtu bytových jednotek v domě, a to pro celý objekt. Tyto
nedostatky rada požaduje doplnit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/974/79/2018 bylo přijato.
7. Žádosti o koupi částí parcely p.p.č. 450/1 a části p.p.č. 373/1, vše v k.ú. Maršov II
Radě města byly předloženy žádosti manželů Lustykových a paní Bučkové o prodej parcely
p.p.č. 450/1 a části 373/1, vše v k.ú. Maršov II dle nákresu v příloze žádostí. Součástí žádosti
je také skica uvažovaného napojení na výtlak splaškových vod domu čp. 44, který by mohl
sloužit i pro odkanalizování objektů čp. 43 a 33 (vše viz přílohy originálu zápisu). Rada se
všemi žádostmi zabývala, provedla kontrolu vlastnických vztahů v celé lokalitě včetně
inženýrských sítí a hlasovala o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře 53 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
b)

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře 182 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu s tím, že podle osoby kupujícího ve vztahu k okolním pozemkům
budou sjednána věcná břemena chůze, jízdy a umístění vodovodní přípojky.

nedoporučuje
c)
Zastupitelstvu města prodej části p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze
žádosti, protože zajišťuje přístup k p.p.č. 384 v k.ú. Maršov II a jedná se o část
komunikace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/975/79/2018 bylo přijato.
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zdržel se – 0

8. Žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 za část parcely p.p.č. 260/12, obě v k.ú.
Maršov I
Radě města byla předložena žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města)
za část parcely p.p.č. 260/12 (ve vlastnictví manželů Hejzlarových), vše v k.ú. Maršov I, a to
dle předloženého geodetického zaměření v příloze žádosti. Součástí podkladového materiálu
byl i výpis historie přijatých usnesení k parcele p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I, ze které vyplývají
povinnosti pro žadatele z 8. schůze rady ze dne 18.3.2015 - usnesení č. RM/108/8/2015, které
dosud nebyly splněny. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o směnu části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města) za část parcely
p.p.č. 260/12 (ve vlastnictví manželů Hejzlarových), vše v k.ú. Maršov I, a to dle
předloženého geodetického zaměření v příloze žádosti, protože žadatel dosud nesplnil
podmínky stanovené na 8. schůzi rady ze dne 18.3.2015 - usnesení č. RM/108/8/2015. Rada
žádost odkládá na jaro, protože je třeba provést kontrolu zaměřených bodů a sjednat dohodu
hranic území a dále musí dojít ke změně využití území v rámci územního řízení v souladu s
výše uvedeným usnesením rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/976/79/2018 bylo přijato.
9. Žádost o pronájem (prodloužení) nájmu části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem (prodloužení) nájmu části parcely p.p.č. 376/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Nájem části parcely skončil uplynutím sjednané doby určité do
31.10.2017.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 376/1 o výměře 410 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/977/79/2018 bylo přijato.
10. Doručené nabídky na pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I na základě
výzvy města
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Radě města byly předloženy dvě doručené nabídky v zalepených obálkách na pronájem
parcely p.p.č. 38/1 o výměře 1126 m2 v k.ú. Maršov I na základě výzvy města. Starosta
nabídky otevřel a a předložil radě:
- nabídka pana Luďka Pavlase - 2,50 / 1 m2, tj. 2.815 Kč ročně
- nabídka manželů Tlachačových - 5,50 / 1 m2, tj. 6.200 Kč ročně.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 38/1 o výměře 1126 m2 v k.ú. Maršov I manželům Zdeňkovi a Aleně
Tlachačovým za nabídnuté nájemné ve výši 5,50 / 1 m2, tj. 6.200 Kč ročně od 1.2.2018 na
dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/978/79/2018 bylo přijato.
11. Žádost o umístění reklamního zařízení na sloup VO před Rýchorkou
Radě města byla předložena žádost společnosti Ski school Krkonoše s.r.o. na umístění
reklamního zařízení 2 x 2 m na sloup veřejného osvětlení na dobu určitou do 31.3.2018. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti Ski school Krkonoše s.r.o. na umístění reklamního zařízení 2 x 2 m na
sloup veřejného osvětlení na dobu určitou do 31.3.2018, a to za částku 1.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/979/79/2018 bylo přijato.
12. Informace o novele stavebního zákona od 1.1.2018 ve vazbě na převzetí výkonu
státní správy na úseku stavebního úřadu pro obec Malá Úpa
Radě města byly předloženy tajemnicí informace o novele stavebního zákona (zákon č.
225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon od 1.1.2018), kdy došlo k ukončení veškerých
veřejnoprávních smluv a pověřený úřad ve Svobodě nad Úpou od 1.1.2018 by měl přebrat
agendu stavebního úřadu Obce Malá Úpa od Městského úřadu v Trutnově. Na MěÚ Trutnov
vykonávala agendu stavebního úřadu Ing. Schmiedelová, a to na 0,5 pracovního úvazku. V
současné době tuto agendu přebírá Ing. Hůrka, ale dlouhodobě je tento stav neudržitelný,
protože vykonává kromě stavebního úřadu i další agendy. Tajemnice informovala radu, že
Ing. Hůrky agendu postupně přebírá a jeho primární pracovní náplní bude tedy výkon
stavebního úřadu pro obce Svoboda nad Úpou a Malá Úpa. S tím ovšem vzniká problém, kdy
musí zbytkové agendy – kam, resp. komu je přidělit. Personální kapacity zaměstnanců radnice
jsou již zcela vyčerpané a v prvních měsících roku 2018 hrozí termínové skluzy v těchto
agendách. MMR dosud nevydalo prováděcí vyhlášku k novele stavebního zákona, ve které
údajně měly být i stanoveny územní obvody pro stavební úřady, ale ze strany MMR se v
současné době nic neděje. Starosta Malé Úpy bombarduje ministerstvo dopisy, zatím bez
odpovědi.
Nicméně získal stanovisko jiného ministerstva, a to Ministerstva vnitra, které aktuálně
tajemnice předložila radě a to konstatuje, že: "Příspěvek na výkon přenesené působnosti
prostřednictvím zákona o státním rozpočtu na kalendářní rok v podobě paušální platby na
výkon působnosti obecného stavebního úřadu pro obec Malá Úpa je poskytován obci Horní
Maršov, pod jejíž stavební úřad obec Malá Úpa spadá (resp. nachází se ve správním obvodu
stavebního úřadu Horní Maršov). Tento stavební úřad je dle platné právní úpravy povinen
zajistit výkon působnosti pro všechny obce ve svém správním obvodu." Tajemnice
konstatovala, že toto je naprosto nová informace a vlastně tedy není jasné, kdo agendu
stavebního úřadu Malá Úpa má vlastně vykonávat.
V této souvislosti tajemnice ještě konstatovala, že nárůst agend a byrokracie ze strany státu se
zvyšuje. Informovala o dalších povinnostech, a to na úseku sociálně-právní ochrany dětí, o
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rostoucím počtu opatrovanců, kterým funkci opatrovníka vykonává město (za dva roky se
zvýšil jejich počet z 1 na 6), GDPR, skartační řízení atd.
V této souvislosti požádala o zvýšení počtu pracovních míst v rámci organizačního řádu o 1
pracovní místo. Byla vedena diskuse o tom, jak zajistit financování mzdových nákladů tohoto
pracovníka a v této souvislosti rada pověřila starostu, aby zahájil jednání s obcí Malá Úpa
ohledně příspěvku, protože Malá Úpa hradila městu Trutnov částku z veřejnoprávní smlouvy
okolo 200 tis. Kč. Novela stavebního zákona sice vyloučila možnost uzavřít veřejnoprávní
smlouvu mezi obcemi, ale pokud agendu stavebního úřadu by měl vykonávat náš MěÚ, měla
by obec Malá Úpa za tuto činnost platit tak jako platila Trutnovu. Tajemnice ještě doplnila, že
příspěvek na výkon stavebního úřadu pro obec Malá Úpa dle sdělení KÚ KHK je počítán dle
počtu obyvatel (nikoliv podle velikosti území a skutečných výkonů dané agendy) a činí prý
cca 10.000 Kč.
Rada vzala všechny výše uvedené informace na vědomí s tím, že až se situace vyjasní, bude
řešena i otázka personálního zajištění.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace tajemnice MěÚ o novele stavebního zákona od 1.1.2018 ve vazbě na převzetí
výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a o nárůstu agend a
byrokracie ze strany státu (podrobně viz zápis) s tím, že se rada bude zabývat personálním
zajištěním těchto agend na základě jejich aktuálního vývoje a vyjasnění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/980/79/2018 bylo přijato.
13. Žádost o povolení instalace satelitního zařízení na budovu DPS pro byt č. 1
Radě města byla předložena žádost nájemce bytu č.1 v Domě s pečovatelskou službou o
instalaci satelitního zařízení na budovu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost nájemce bytu č.1 v Domě s pečovatelskou službou o instalaci satelitního zařízení na
budovu stejně jako v předchozích žádostech.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/981/79/2018 bylo přijato.
14. Přidělení dvou uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
V rámci tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z hlasování.
Radě města byly předloženy informace ředitelky DPS o uvolnění dvou bytů v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení těchto dvou bytů.
Návrh sociální pracovnice pro jeden z bytů navrhuje přidělit byt občance Horního Maršova
paní Víchové, a to z důvodu sociální i zdravotní potřebnosti. V této souvislosti rada zahájila
diskusi o tom, že pokud je v DPS přidělen byt občanovi z jiné obce tak z hlediska čerpání
pečovatelské služby "spadne" pod obec Svoboda nad Úpou, a tím Svobodě rostou náklady na
poskytování pečovatelské služby, protože v uzavřených veřejnoprávních smlouvách je platba
za pečovatelskou službu svázána s místem poskytování služby. Rada pověřila starostu, aby
urychleně svolal společné jednání s dotčenými obcemi a tento nesoulad projednal v tom
smyslu, že pokud bude v DPS přidělen byt občanovi z jiné obce, bude v rámci společného
projektu za pečovatelskou službu i nadále doplácet obec, ze které občan pochází. Pokud na to
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dotčené obce přistoupí, bude přidělování bytů pouze v rámci dotčených obcí, tzn., že v
Pořadníku žadatelů budou evidováni pouze občané smluvních obcí.
Dále se rada zabývala přidělením dvou uvolněných bytů, schválila návrh sociální pracovnice a
hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu, aby urychleně svolal schůzku dotčených obcí, se kterými má město
uzavřené veřejnoprávní smlouvy na poskytování pečovatelské služby za účelem
projednání změny financování (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
přidělení uvolněného bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně
Víchové z Horního Maršova s tím, že po žadatelce bude požadován jednorázový
příspěvek ve výši 60.000 Kč.
c)

přidělení uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně
Šimkové.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/982/79/2018 bylo přijato.
15. Dotační programy pro rok 2018
Starosta předložil radě dotační programy pro rok 2018 ve stejném znění jako v roce 2017 (vše
viz přílohy originálu zápisu). Rada neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2018 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)

c)

d)

Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2018 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2018 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2018 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/983/79/2018 bylo přijato.
16. Návrh na úpravu cen stravného ve školní jídelně od 1.2.2018
Radě města bylo předloženo oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o úpravě cen
stravného ve školní jídelně od 1.2.2018 (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o úpravě cen stravného ve školní jídelně od
1.2.2018 (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/984/79/2018 bylo přijato.
17. Žádost o provedení úpravy OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství
Radě města byla předložena žádost paní Kněževičové o provedení úpravy OZV č. 1/2016,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v souvislosti s napadením
jejího psa. Rada se žádostí zabývala a přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Kněževičové o provedení úpravy OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v souvislosti s napadením jejího psa s tím, že rada
neuvažuje o změně OZV a doporučuje žadatelce v případě opakovaného napadení kontaktovat
Policii ČR, případně Městskou policii Trutnov.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/985/79/2018 bylo přijato.
18. Poptávkové řízení v rámci VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava
publikace o Svobodě nad Úpou – grafické práce"
Vzhledem k tomu, že v rámci poptávkového řízení v závěru roku 2017 nebyla s vybraným
dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, a to s ohledem na termíny s vazbou na sankce, byl
radě předložen znovu návrh poptávkového řízení s novými termíny plnění (zadávací
dokumentace viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro
publikaci o historii Svobody (viz příloha originálu zápisu) včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo.
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
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova 2072, 508 01 Hořice,
- Nakladatelství Bor - Dr. Eva Koudelková, IČ 70207640, se sídlem Údolní 541/17,
460 14 Liberec - Liberec IX-Ruprechtice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/986/79/2018 bylo přijato.
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19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze dne 24.4.2017 na výstavbu nové
hasičské zbrojnice
Radě města byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze dne 24.4.2017
na výstavbu nové hasičské zbrojnice včetně všech příloh (viz příloha originálu zápisu).
Starosta a stavební technik sdělili, že veškeré změny jsou řádně zdokumentovány a jsou již
odsouhlaseny dotačním orgánem. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze dne 24.4.2017 na výstavbu nové
hasičské zbrojnice včetně všech příloh (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/987/79/2018 bylo přijato.
20. Smlouva o připojení odb. el. zařízení č. 17_SOP_01_4121362850 (elektropřípojka
nová hasičárna)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
č. 17_SOP_01_4121362850 - elektropřípojka pro novou hasičárnu (viz příloha originálu
zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení č. 17_SOP_01_4121362850 elektropřípojka pro novou hasičárnu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/988/79/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.1.201 ve 21,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat 24.1.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 15.1.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 10.1.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.01.2018
USNESENÍ č. RM/969/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s vydáním povolení k užívání objektu Skihotelu v ulici 5. května čp. 425, a to v souvislosti s
předloženým projektem na vybudování parkovací plochy na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro Skihotel na ulici 5. května, kdy předmětem projektu je vybudování pouze 9
parkovacích míst pro potřeby ubytování hostů Skihotelu. V rámci místního šetření, které
provedl stavební úřad, bylo zjištěno, že hotel disponuje 15 pokoji se 42 lůžky (z webových
stránek hotelu však vyplývá, že hotel inzeruje a disponuje dokonce 50 lůžky + 6 přistýlek),
přičemž norma na potřebnost parkovacích míst pro tyto provozovny požaduje 1 parkovací
místo na 2-3 lůžka a dále je třeba počítat s parkovacími místy pro personál a návštěvníky
restaurace. Z toho vyplývá, že projekt vybudování 9 parkovacích míst je naprosto
nedostatečný a neobsahuje výpočet počtu parkovacích míst od autorizovaného inženýra pro
danou provozovnu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/970/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IV-122016253/VB/1 (viz příloha originálu zápisu) na uložení elektropřípojky pro objekt přístřešku
u čerpací stanice Benzina pro potřeby města.
USNESENÍ č. RM/971/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I dle předložené PD,
kdy dotčenými pozemky města jsou p.p.č. 238 a 585, oba v k.ú. Maršov I s tím, že do příštího
jednání rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou
o věcném břemeni poté, co bude prověřeno, zda přípojka povede v zeleném či nikoliv a podle
toho budou do smlouvy zapracovány příslušné podmínky pro provedení stavby.
USNESENÍ č. RM/972/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační přípojky pro objekty čp. 536
na st.p.č. 107/4 a objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o lokalitu
kolem bývalé svíčkárny) s tím, že s danou lokalitou má město určitý záměr, na kterou je
zpracovaná studie zastavěnosti daného území. Rada zjistila, že trasa obou přípojek je v
souladu s touto studií, ale je třeba ji přeprojektovat a nadimenzovat na veřejný řad tak, aby se
do budoucna na něj mohly připojit i budoucí objekty dle výše uvedeného záměru, a proto
pověřuje starostu, aby vyzval žadatele k jednání.
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USNESENÍ č. RM/973/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k umístění stavby "Silnice II/296 Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce" se společností Povodí Labe, státní podnik (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/974/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k nástavbě RD čp. 264 ve Staré aleji dle předložené projektové
dokumentace. Rada s nástavbou domu předběžně souhlasí, ale předložena projektová
dokumentace nebyla podepsaná autorizovaným inženýrem, neobsahuje řešení parkovacích
míst, tj. popis a výkres potřebných odpovídajících parkovacích míst na pozemku stavebníka v
souvislosti s navýšením počtu bytových jednotek v domě, a to pro celý objekt. Tyto
nedostatky rada požaduje doplnit.
USNESENÍ č. RM/975/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře 53 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
b)
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře 182 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu s tím, že podle osoby kupujícího ve vztahu k okolním pozemkům
budou sjednána věcná břemena chůze, jízdy a umístění vodovodní přípojky.
nedoporučuje
c)
Zastupitelstvu města prodej části p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze
žádosti, protože zajišťuje přístup k p.p.č. 384 v k.ú. Maršov II a protože se jedná o
část komunikace.
USNESENÍ č. RM/976/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o směnu části parcely p.p.č. 572 (ve vlastnictví města) za část parcely
p.p.č. 260/12 (ve vlastnictví manželů Hejzlarových), vše v k.ú. Maršov I, a to dle
předloženého geodetického zaměření v příloze žádosti, protože žadatel dosud nesplnil
podmínky stanovené na 8. schůzi rady ze dne 18.3.2015 - usnesení č. RM/108/8/2015. Rada
žádost odkládá na jaro, protože je třeba provést kontrolu zaměřených bodů a sjednat dohodu
hranic území a dále musí dojít ke změně využití území v rámci územního řízení v souladu s
výše uvedeným usnesením rady.
USNESENÍ č. RM/977/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 376/1 o výměře 410 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
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USNESENÍ č. RM/978/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 38/1 o výměře 1126 m2 v k.ú. Maršov I manželům Zdeňkovi a Aleně
Tlachačovým za nabídnuté nájemné ve výši 5,50 / 1 m2, tj. 6.200 Kč ročně od 1.2.2018 na
dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/979/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti Ski school Krkonoše s.r.o. na umístění reklamního zařízení 2 x 2 m na
sloup veřejného osvětlení na dobu určitou do 31.3.2018, a to za částku 1.000 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/980/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace tajemnice MěÚ o novele stavebního zákona od 1.1.2018 ve vazbě na převzetí
výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a o nárustu agend a
byrokracie ze strany státu (podrobně viz zápis) s tím, že se rada bude zabývat personálním
zajištěním těchto agend na základě jejich aktuálního vývoje a vyjasnění.
USNESENÍ č. RM/981/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost nájemce bytu č.1 v Domě s pečovatelskou službou o instalaci satelitního zařízení na
budovu stejně jako v předchozích žádostech.
USNESENÍ č. RM/982/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu, aby urychleně svolal schůzku dotčených obcí, se kterými má město uzavřené
veřejnoprávní smlouvy na poskytování pečovatelské služby za účelem projednání
změny financování (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
přidělení uvolněného bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně Víchové
z Horního Maršova s tím, že po žadatelce bude požadován jednorázový příspěvek ve
výši 60.000 Kč.
c)

přidělení uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně
Šimkové.

USNESENÍ č. RM/983/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2018 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně
žádosti (viz příloha originálu zápisu).
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b)

c)

d)

Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2018 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2018 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2018 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/984/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o úpravě cen stravného ve školní jídelně od
1.2.2018 (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/985/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Kněževičové o provedení úpravy OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v souvislosti s napadením jejího psa s tím, že rada
neuvažuje o změně OZV a doporučuje žadatelce v případě opakovaného napadení kontaktovat
Policii ČR, případně Městskou policii Trutnov.
USNESENÍ č. RM/986/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci
a)
o historii Svobody (viz příloha originálu zápisu) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo.

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
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova 2072, 508 01 Hořice,
- Nakladatelství Bor - Dr. Eva Koudelková, IČ 70207640, se sídlem Údolní 541/17, 460 14
Liberec - Liberec IX-Ruprechtice.

USNESENÍ č. RM/987/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze dne 24.4.2017 na výstavbu nové
hasičské zbrojnice včetně všech příloh (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/988/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení č. 17_SOP_01_4121362850 elektropřípojka pro novou hasičárnu (viz příloha originálu zápisu).
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