*MESUX000KA0F*
Sp. značka: SVO/59/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 82. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 7.3.2018
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, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města

2.

Návrh na úpravu Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

3.

Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební práce s
názvem "Oprava hřbitovní zdi svobodského hřbitova - V. etapa"

4.

Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební práce s
názvem "Hřbitov Maršov - sanace svahu"

5.

Příprava veřejné zakázky v režimu zákona na stavební práce s názvem "Bezpečná pěší
doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice"

6.

Návrh programu 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
21.3.2018

7.

Příprava návrhu rozdělení dotací pro jednání zastupitelstva v rámci dotačních programů
pro rok 2018

8.

Podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři

9.

Žádost o vybudování veřejného osvětlení v Nádražní ulici před budovou OSNADO

10.

Podnět na odhlučnění hasičské zbrojnice

11.

Přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení hospodářských
výsledků

12.

Výsledek jednání starosty ohledně školních dílen

13.

Žádost o vyřešení situace s parkováním před základní školou

14.

Žádost o vyjádření k udělení licence k provozování autobusové dopravy
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15.

Informace o úmrtí městského právníka a návrh na oslovení nového městského právníka

16.

Projednání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami předložené firmou Transport Trutnov

17.

Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku účelově určeného na částečnou úhradu
platových nákladů od obce Malá Úpa

18.

Žádost o zřízení věcného břemene na přístupovou cestu k RD čp. 195 ve Svobodě nad
Úpou

19.

Žádost o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy na části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

20.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I

21.

Záměr města na prodej bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti

22.

Návrh na pořízení nové kopírky formou pronájmu na 60 M

23.

Schválení Směrnice města v oblasti ochrany osobních údajů

24.

Záměr města na prodej majetku – nevyužívané komunální techniky

25.

Kritéria přijímání dětí do základní školy a mateřské školy pro školní rok 2018/2019

1. Kontrola plnění usnesení Rady města
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto
komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1016/82/2018 bylo přijato.

2. Návrh na úpravu Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou
Na základě usnesení z minulého jednání rady (č. RM/1003/81/2018) byl radě předložen návrh
Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem byl upraven celý odstavec 1 v čl. III
ve smyslu přednostního přidělování bytů v DPS svobodským občanům. Dodatek č. 1 bude
vydán a zveřejněn tajemnicí MěÚ. rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem byl upraven celý odstavec
1 v čl. III ve smyslu přednostního přidělování bytů v DPS svobodským občanům.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1017/82/2018 bylo přijato.
3. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební
práce s názvem "Oprava hřbitovní zdi svobodského hřbitova - V. etapa"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR
na stavební práce s názvem "Oprava hřbitovní zdi svobodského hřbitova - V. etapa"(viz
příloha originálu zápisu). Hodnotící komise doporučila radě schválit nabídku od firmy Kalin,
spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4, která byla
vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu
ve výši 1.569.190,90 bez DPH (1.898.721,10 Kč včetně DPH). V rozpočtu na rok 2018 je
počítáno s částkou ve výši 2 mil. Kč, takže na tuto zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Oprava hřbitovní zdi svobodského hřbitova V. etapa" nabídku od firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11,
140 00 Praha 4, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 1.569.190,90 bez DPH (1.898.721,10 Kč včetně DPH).
V rozpočtu na rok 2018 je počítáno s částkou ve výši 2 mil. Kč, takže na tuto zakázku je
možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1018/82/2018 bylo přijato.
4. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na stavební
práce s názvem "Hřbitov Maršov - sanace svahu"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR
na stavební práce s názvem "Hřbitov Maršov - sanace svahu" (viz příloha originálu zápisu).
Hodnotící komise doporučila radě schválit nabídku od firmy UMBRELLA s.r.o.,
IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65, 541 01 Trutnov, která byla vyhodnocena v souladu s
hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu ve výši 930.845,83 Kč bez
DPH (1.126.323,45 Kč včetně DPH). V rozpočtu na rok 2018 je počítáno s částkou ve výši 1
mil. Kč, takže na tuto zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo až po schváleném
rozpočtovém opatření, které bude projednáno na jednání zastupitelstva dne 21.3.2018. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Hřbitov Maršov - sanace svahu" (viz příloha
originálu zápisu) nabídku od firmy UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65,
541 01 Trutnov, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
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ceny. Firma nabídla cenu ve výši 930.845,83 Kč bez DPH (1.126.323,45 Kč včetně DPH).
V rozpočtu na rok 2018 je počítáno s částkou ve výši 1 mil. Kč, takže na tuto zakázku je
možné uzavřít Smlouvu o dílo až po schváleném rozpočtovém opatření, které bude
projednáno na jednání zastupitelstva dne 21.3.2018.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1019/82/2018 bylo přijato.
5. Příprava veřejné zakázky v režimu zákona na stavební práce s názvem "Bezpečná
pěší doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice"
Rada se zabývala v rámci diskuse přípravou veřejné zakázky v režimu zákona na stavební
práce s názvem "Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél
hlavní silnice", ale protože projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení podél
hlavní silnice bude k dispozici dle sdělení starosty až koncem tohoto týdne (tj. do 9.3.2018),
rada se shodla, že je třeba po předání PD neprodleně svolat mimořádné jednání rady za
účelem schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby svolal neprodleně mimořádné jednání rady po předání projektové dokumentace
na opravu veřejného osvětlení podél hlavní silnice za účelem schválení zadávací dokumentace
veřejné zakázky v režimu zákona na stavební práce s názvem "Bezpečná pěší doprava po
Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice".
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1020/82/2018 bylo přijato.
6. Návrh programu 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 21.3.2018
Radě města byl předložen návrh programu 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 21.3.2018 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018 (viz
příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1021/82/2018 bylo přijato.
7. Příprava návrhu rozdělení dotací pro jednání zastupitelstva v rámci dotačních
programů pro rok 2018
V rámci tohoto bodu tajemnice sdělila radě, že v rámci všech 4 dotačních programů byly
doručeny v termínu (tj. do 5.3.2018 do 17,00 hodin) dle znění dotačních programů pouze
3 žádosti, z toho 1x v rámci dotačního programu na sport pro děti a mládež, 1x v rámci
dotačního programu na sport pro dospělé a 1x v rámci dotačního programu pro sociální oblast.
Tajemnice dále informovala radu o tom, že dne 7.3.2018 byla kontaktována telefonicky
zástupci lyžařského oddílu, kteří se omlouvali za to, že zapomněli, přestože v rámci vzájemné
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emailové korespondence byl konkrétnímu zástupci oddílu připomenut termín uzávěrky.
Tajemnice sdělila radě, že zástupcům oddílu sdělila, že dotační program stanovil lhůty
jednoznačně, je zveřejněn na webu města, na úředních deskách, ve svobodských novinách
byla zveřejněna informace o uzávěrce příjmu žádostí a nelze přijmout žádost dodatečně,
protože to systém spisové služby radnice neumožňuje. Zástupce oddílu vzal tento fakt na
vědomí s tím, že lyžařský oddíl se bude muset vypořádat s konkrétním zodpovědným členem,
který měl žádost podat. Dále tajemnice předala informace ze skautského oddílu, který pro
letošní rok rovněž nebude žádat, protože se v rámci oddílu nedohodli na účelu. S ohledem na
výše uvedené rada tedy žádný návrh nepřipravila, protože všechny přijaté žádosti budou
uspokojeny v plné výši. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města informace o tom, že v rámci všech 4 dotačních programů byly doručeny
v termínu (tj. do 5.3.2018 do 17,00 hodin) dle znění dotačních programů pouze 3 žádosti,
z toho 1x v rámci dotačního programu na sport pro děti a mládež, 1x v rámci dotačního
programu na sport pro dospělé a 1x v rámci dotačního programu pro sociální oblast, a proto
rada žádný návrh pro zastupitelstvo nepřipravila, protože všechny přijaté žádosti by měly být
vyřízeny v plné výši (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1022/82/2018 bylo přijato.
8. Podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři
Radě města byl předložen podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři.
Rada se podnětem zabývala a shodla se na tom, že zabezpečení bude provedeno až po
dokončení všech stavebních prací při opravě hřbitovní zdi v rámci finálních úprav
svobodského hřbitova. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři s tím, že zabezpečení bude
provedeno až po dokončení všech stavebních prací při opravě hřbitovní zdi v rámci finálních
úprav svobodského hřbitova.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1023/82/2018 bylo přijato.
9. Žádost o vybudování veřejného osvětlení v Nádražní ulici před budovou OSNADO
Radě města byla předložena žádost 3 zaměstnanců firem v Nádražní ulici o vybudování
veřejného osvětlení v této lokalitě (zejména před budovou OSNADO). Rada se žádostí
zabývala a konstatovala, že se tím bude zabývat v rámci projektování dalších etap oprav
veřejného osvětlení. Mgr. Hynek doplnil, že by bylo vhodné oslovit zaměstnavatele z této
lokality, aby se spolupodíleli na financování, protože se jedná o lokalitu, která není zastavěna
objekty k bydlení, ale jedná se o průmyslovou lokalitu a zaměstnavatel by měl mít zájem o
bezpečnost a spokojenost svých zaměstnanců. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
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žádost 3 zaměstnanců firem v Nádražní ulici o vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě
(zejména před budovou OSNADO). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že se tím bude
zabývat v rámci projektování dalších etap oprav veřejného osvětlení a pověřila starostu, aby
oslovil zaměstnavatele z této lokality, aby se spolupodíleli na financování, protože se jedná o
lokalitu, která není zastavěna objekty k bydlení, ale jedná se o průmyslovou lokalitu a
zaměstnavatel by měl mít zájem o bezpečnost a spokojenost svých zaměstnanců.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1024/82/2018 bylo přijato.
10. Podnět na odhlučnění hasičské zbrojnice
Radě města byl předložen podnět k odhlučnění nové požární zbrojnice (viz příloha originálu
zápisu). Rada se žádostí zabývala a žádost odložila a pověřila starostu k jednání s žadatelem,
protože se domnívá, že zdrojem hluku jsou pouze jednorázové výjezdy a nájezdy hasičských
aut do garáží a jediný hluk, který by mohl rušit, je zvuk sirény spojený s výjezdem aut při
požáru, které jsou však ojedinělé. Nicméně zvuk sirén je signalizačním prvkem v rámci
celého záchranného hasičského systému a nelze jej nijak omezovat, protože to by pak pozbyl
smyslu celý záchranný systém. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podnětu k odhlučnění nové požární zbrojnice (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje starostu k jednání s žadatelem za účelem upřesnění zdrojů hluku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1025/82/2018 bylo přijato.
11. Přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení
hospodářských výsledků
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2017 – ZŠ a MŠ Svoboda
2) Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2017 – DPS Svoboda
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve
výši 182.272 Kč do fondu 413 - rezervní fond a následně převodem do fondu 416 investiční fond a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2017.
b)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 45.280,80 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a následně převodem celé částky z 413 - rezervního
fondu ve výši 1.434.730,72 Kč do fondu 416 - investiční fond a schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2017.
Hlasování: pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1026/82/2018 bylo přijato.
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12. Výsledek jednání starosty ohledně školních dílen
Starosta informoval radu o jednání s ředitelem školy, kdy výsledkem jednání je, že škola
školní dílny i nadále bude potřebovat. Rada vzala výsledek jednání na vědomí s tím, že
stavební technik města tedy prověří a vyhodnotí potřebné stavební úpravy tak, aby se garáž
stala součástí školních dílen a škola mohla využívat plnohodnotně celý objekt, jehož
vlastníkem je město a škola jej má svěřen do majetkové správy. Stávající nájemní smlouva
bude poté ukončena. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
na základě výsledku jednání s ředitelem školy, kdy škola školní dílny i nadále bude
potřebovat, stavebního technika města, aby prověřil a vyhodnotil potřebné stavební úpravy
tak, aby se garáž stala součástí školních dílen a škola mohla využívat plnohodnotně celý
objekt, jehož vlastníkem je město a škola jej má svěřen do majetkové správy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1027/82/2018 bylo přijato.
13. Žádost o vyřešení situace s parkováním před základní školou
Radě města byla předložena žádost ředitele školy o vyřešení parkování před budovou školy,
kdy parkoviště je obsazeno cizími auty a rodiče a zaměstnanci školy nemají kde zaparkovat.
Ředitel navrhuje stejný systém a opatření jako u mateřské školy. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitele školy o vyřešení parkování, a to instalací stejného dopravního značení jako u
mateřské školy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1028/82/2018 bylo přijato.
14. Žádost o vyjádření k udělení licence k provozování autobusové dopravy
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k udělení licence k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce DAILY BUS s.r.o., IČ 05707781 na lince
350730 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa,
Pomezní Boudy. Rada neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
DAILY BUS s.r.o., IČ 05707781 na lince 350730 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec
Králové - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1029/82/2018 bylo přijato.
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15. Informace o úmrtí městského právníka a návrh na oslovení nového městského
právníka
Rada města byla informována o úmrtí městského právníka Mgr. Čermáka. V souvislosti s tím
byla radě předložena nabídka na převzetí zastoupení města advokátem Mgr. Antonínem
Stanislavem, Ph.D., který je dle sdělení Mgr. Huspeka ochoten převzít zastoupení města za
stejných podmínek, jaké byly dohodnuty s Mgr. Čermákem. Zároveň byly radě předloženy
další kontakty na advokáty v Trutnově (zdroj webové stránky České advokátní komory), kteří
se zabývají zejména generální praxí. Tajemnice sdělila, že Mgr. Antonín Stanislav Ph.D. je
jedním z nich. Rada schválila přijmout nabídku od Mgr. Stanislava zatím na dobu určitou do
31.12.2018, a to kvůli nutné kontinuitě v rozpracovaných právních záležitostech města. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na převzetí zastoupení města advokátem Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., který
je dle sdělení Mgr. Huspeka ochoten převzít zastoupení města po úmrtí Mgr. Čermáka za
stejných podmínek, jaké byly dohodnuty s Mgr. Čermákem, zatím na dobu určitou do
31.12.2018, a to kvůli nutné kontinuitě v rozpracovaných právních záležitostech města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1030/82/2018 bylo přijato.
16. Projednání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami předložené firmou Transport Trutnov
Radě města byl předložen návrh Dohody o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami (viz příloha originálu zápisu), a to z důvodu problematické likvidace
plastů, kdy Čína přestala odebírat z Evropy plast k recyklaci a ten se nyní hromadí u
svozových firem. Část tohoto poplatku chce firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. přenést na
obec. Návrh dohody je však koncipován z hlediska doby trvání smlouvy neurčitě po dobu
trvání důvodů, a proto návrh dohody rada odmítla s tím, že požaduje přepracování dohody ve
smyslu jednorázového řešení pouze pro rok 2018 a s konkrétním vyčíslením pevné částky.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami (viz podrobně
zápis a příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby zajistil přepracování dohody ve
smyslu jednorázového řešení pouze pro rok 2018 a s konkrétním vyčíslením pevné částky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1031/82/2018 bylo přijato.
17. Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku účelově určeného na částečnou úhradu
platových nákladů od obce Malá Úpa
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku
obce Malá Úpa, účelově určeného na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance za
řazené do Městského úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu za období vymezené dnem
1. ledna 2018 a dnem 31. prosince 2018 (viz příloha originálu zápisu). Obec Malá Úpa je
ochotna poskytnout jednorázový příspěvek ve výši 151.200 Kč. Byla vedena krátká diskuse o
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návrhu smlouvy, kdy rada vzala na vědomí fakt, že se jedná o dobrovolný jednorázový
příspěvek a v podstatě jeho výši nemůže město Svoboda nijak ovlivnit. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku obce Malá Úpa, účelově
určeného na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance za řazené do Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu za období vymezené dnem 1. ledna 2018 a dnem
31. prosince 2018 (viz příloha originálu zápisu), kdy obec Malá Úpa je ochotna poskytnout
jednorázový příspěvek ve výši 151.200 Kč. Jedná se o dobrovolný jednorázový příspěvek
obce Malá Úpa a jeho výši nemůže město Svoboda nijak ovlivnit, a proto rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1032/82/2018 bylo přijato.
18. Žádost o zřízení věcného břemene na přístupovou cestu k RD čp. 195 ve Svobodě
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o zřízení věcného břemene na přístupovou cestu k domu v
Luční ulici čp. 195 přes pozemek města p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se žádostí
zabývala a konstatovala, že souhlasí pouze se zřízením práva chůze k domu čp. 195 v Luční
ulici ve vyznačeném koridoru na pozemku p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou o šířce 1,5
metru (viz příloha originálu žádosti). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zřízení práva chůze k domu čp. 195 v Luční ulici ve vyznačeném koridoru na pozemku města
p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou o šířce 1,5 metru (viz příloha originálu žádosti).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1033/82/2018 bylo přijato.
19. Žádost o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy na části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy k parcele st.p.č.
197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou v rozsahu dle žádosti (viz příloha originálu zápisu). Rada se
žádostí zabývala a konstatovala, že je nejprve potřeba zajistit zpracování studie na dopravní
obslužnost k městskému stadionu kolem Domu s pečovatelskou službou. Pokud v rámci této
studie bude stávající stavební parcela st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou součástí
navrhované komunikace, nebude nutné právo služebnosti zřizovat. Dále je nutné zpracovanou
studii projednat v rámci nového územního plánu města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy k parcele st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou v rozsahu dle žádosti (viz příloha originálu zápisu), protože je nejprve
potřeba zajistit zpracování studie na dopravní obslužnost k městskému stadionu kolem Domu
s pečovatelskou službou (viz již přijaté usnesení rady č. RM/913/73/2017 písm. b) z
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4.10.2017. Pokud v rámci této studie bude stávající stavební parcela st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou součástí navrhované komunikace, nebude nutné právo služebnosti
zřizovat. Dále je nutné zpracovanou studii projednat v rámci nového územního plánu města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1034/82/2018 bylo přijato.
20. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o prodej části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I
(v rozsahu dle zákresu v žádosti v příloze originálu zápisu). Rada se žádostí zabývala a bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I (v rozsahu dle zákresu v
žádosti v příloze originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1035/82/2018 bylo přijato.
21. Záměr města na prodej bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
Tajemnice informovala radu o aktuální situaci s bytem č. 128/2 na Rýchorském sídlišti po
úmrtí nájemce. Byt město již převzalo od Policie ČR, město bylo také vypravitelem
sociálního pohřbu a nyní je v jednání s notářem v rámci dědického řízení ohledně povolení
byt vyklidit, vydesinfikovat a připravit k prodeji. Rada vzala informace na vědomí s tím, že
souhlasí s vyklizením bytu dle pokynů notáře, dále s jeho dezinfekcí a přípravou k prodeji
(byt bude zcela vyklizen a vydezinfikován odbornou firmou, bude vymalován a provedeny
nezbytné drobné opravy), poté bude zveřejněn záměr prodeje bytu dle návrhu v příloze
originálu zápisu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace o bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti po úmrtí nájemce. Byt
město již převzalo od Policie ČR, město bylo také vypravitelem sociálního pohřbu a
nyní je v jednání s notářem v rámci dědického řízení ohledně povolení byt vyklidit,
vydesinfikovat a připravit k prodeji. Rada vzala informace na vědomí s tím, že
souhlasí s vyklizením bytu dle pokynů notáře, dále s jeho dezinfekcí a přípravou k
prodeji (byt bude zcela vyklizen a vydezinfikován odbornou firmou, bude
vymalován a provedeny nezbytné drobné opravy).
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti dle návrhu v
příloze originálu zápisu s tím, že termíny budou upraveny podle potřeby na základě
provedených činností v bodě a) tohoto usnesení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1036/82/2018 bylo přijato.
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22. Návrh na pořízení nové kopírky formou pronájmu na 60 M
Radě města byl předložen návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu a poskytování služeb,
jejímž předmětem je nájem kopírovacího a skenovacího stroje Konica Minolta bizhub C258 s
dobou trvání smlouvy 60 měsíců a měsíční platbou 2.045 Kč. Tajemnice informovala radu, že
nájem původní kopírky letos končí, město ji odkoupí za zůstatkovou cenu 1.000 Kč, kopírka
se přesune do druhého patra do kanceláře starosty a tajemnice, protože zde dosluhují obě
laserové tiskárny, jsou pomalé, nefunguje na nich již skenování s ohledem na stáří strojů.
Nový stroj bude umístěn opět v chodbě mezi kancelářemi v prvním patře a bude sloužit pro
potřeby celého úřadu v rámci sdíleného připojení. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu a poskytování služeb (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je nájem kopírovacího a skenovacího stroje Konica Minolta bizhub C258 s dobou
trvání smlouvy 60 měsíců a měsíční platbou 2.045 Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1037/82/2018 bylo přijato.
23. Schválení Směrnice města v oblasti ochrany osobních údajů
Radě města byla předložena ke schválení Směrnice města Svobody nad Úpou k ochraně
osobních údajů, která je závazná i pro obě příspěvkové organizace a je vydávána v rámci
procesu implementace opatření ve vazbě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") a platný zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směrnici města Svobody nad Úpou k ochraně osobních údajů, která je závazná i pro obě
příspěvkové organizace a je vydávána v rámci procesu implementace opatření ve vazbě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
("GDPR") a platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1038/82/2018 bylo přijato.
24. Záměr města na prodej majetku – nevyužívané komunální techniky
V souvislosti s pořízením nové komunální techniky z dotačního programu BRKO byla radě
podán návrh na zveřejnění záměru prodeje nevyužívaného majetku města - komunální
techniky, a to:
- návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T 654/1
- smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50
Na obě položky byl zpracován znalecký posudek na výpočet ocenění obvyklou cenou (výtah z
posudků viz příloha originálu zápisu).
Návěs byl oceněn znaleckým posudkem na částku 53.700 Kč včetně DPH (bez DPH pak byla
vypočtena cena 44.380,-Kč bez DPH).
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Smykový nakladač byl oceněn znaleckým posudkem na částku 236.000 Kč včetně DPH (bez
DPH pak byla vypočtena cena 195.041 Kč bez DPH).
Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nevyužívaného majetku města - komunální techniky, a to:
- návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T 654/1, oceněn znaleckým posudkem na
částku 53.700 Kč včetně DPH
- smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50, oceněn znaleckým posudkem na částku
236.000 Kč včetně DPH
s tím, že zájemci mohou podávat nabídky v zalepených obálkách a minimální nabízená cena
nesmí být nižší, než cena dle znaleckého posudku včetně DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1039/82/2018 bylo přijato.
25. Kritéria přijímání dětí do základní školy a mateřské školy pro školní rok
2018/2019
Radě města bylo předloženo znění Zápisu dětí do 1. třídy základní školy a Zápisu dětí do
mateřské školy pro školní rok 2018/2019 (viz přílohy originálu zápisu) včetně kritérií pro
přijetí dětí do obou školských zařízení. Základním kritériem je přijímání dětí s trvalým
pobytem ve Svobodě nad Úpou. Rada neměla k dokumentům žádné připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
znění Zápisu dětí do 1. třídy základní školy a Zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok
2018/2019 (viz přílohy originálu zápisu) včetně kritérií pro přijetí dětí do obou školských
zařízení, kdy základním kritériem je přijímání dětí s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/10/82/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 7.3.2018 ve 20,30 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat 28.3.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 8.3.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 82. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 7.3.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 82. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 07.03.2018
USNESENÍ č. RM/1016/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1017/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem byl upraven celý odstavec
1 v čl. III ve smyslu přednostního přidělování bytů v DPS svobodským občanům.
USNESENÍ č. RM/1018/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Oprava hřbitovní zdi svobodského hřbitova V. etapa" nabídku od firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140
00 Praha 4, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 1.569.190,90 bez DPH (1.898.721,10 Kč včetně DPH).
V rozpočtu na rok 2018 je počítáno s částkou ve výši 2 mil. Kč, takže na tuto zakázku je
možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/1019/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Hřbitov Maršov - sanace svahu" (viz příloha
originálu zápisu) nabídku od firmy UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65,
541 01 Trutnov, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 930.845,83 Kč bez DPH (1.126.323,45 Kč včetně DPH).
V rozpočtu na rok 2018 je počítáno s částkou ve výši 1 mil. Kč, takže na tuto zakázku je
možné uzavřít Smlouvu o dílo až po schváleném rozpočtovém opatření, které bude
projednáno na jednání zastupitelstva dne 21.3.2018.
USNESENÍ č. RM/1020/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby svolal neprodleně mimořádné jednání rady po předání projektové dokumentace
na opravu veřejného osvětlení podél hlavní silnice za účelem schválení zadávací dokumentace
veřejné zakázky v režimu zákona na stavební práce s názvem "Bezpečná pěší doprava po
Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice".
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USNESENÍ č. RM/1021/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018 (viz
příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/1022/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města informace o tom, že v rámci všech 4 dotačních programů byly doručeny
v termínu (tj. do 5.3.2018 do 17,00 hodin) dle znění dotačních programů pouze 3 žádosti, z
toho 1x v rámci dotačního programu na sport pro děti a mládež, 1x v rámci dotačního
programu na sport pro dospělé a 1x v rámci dotačního programu pro sociální oblast, a proto
rada žádný návrh pro zastupitelstvo nepřipravila, protože všechny přijaté žádosti by měly být
vyřízeny v plné výši (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1023/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři s tím, že zabezpečení bude
provedeno až po dokončení všech stavebních prací při opravě hřbitovní zdi v rámci finálních
úprav svobodského hřbitova.
USNESENÍ č. RM/1024/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost 3 zaměstnanců firem v Nádražní ulici o vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě
(zejména před budovou OSNADO). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že se tím bude
zabývat v rámci projektování dalších etap oprav veřejného osvětlení a pověřila starostu, aby
oslovil zaměstnavatele z této lokality, aby se spolupodíleli na financování, protože se jedná o
lokalitu, která není zastavěna objekty k bydlení, ale jedná se o průmyslovou lokalitu a
zaměstnavatel by měl mít zájem o bezpečnost a spokojenost svých zaměstnanců.
USNESENÍ č. RM/1025/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podnětu k odhlučnění nové požární zbrojnice (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje starostu k jednání s žadatelem za účelem upřesnění zdrojů hluku.
USNESENÍ č. RM/1026/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve
výši 182.272 Kč do fondu 413 - rezervní fond a následně převodem do fondu 416 investiční fond a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2017.
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b)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 45.280,80 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a následně převodem celé částky z 413 - rezervního
fondu ve výši 1.434.730,72 Kč do fondu 416 - investiční fond a schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2017.

USNESENÍ č. RM/1027/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
na základě výsledku jednání s ředitelem školy, kdy škola školní dílny i nadále bude
potřebovat, stavebního technika města, aby prověřil a vyhodnotil potřebné stavební úpravy
tak, aby se garáž stala součástí školních dílen a škola mohla využívat plnohodnotně celý
objekt, jehož vlastníkem je město a škola jej má svěřen do majetkové správy.
USNESENÍ č. RM/1028/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitele školy o vyřešení parkování, a to instalací stejného dopravního značení jako u
mateřské školy.
USNESENÍ č. RM/1029/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
DAILY BUS s.r.o., IČ 05707781 na lince 350730 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec
Králové - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy.
USNESENÍ č. RM/1030/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na převzetí zastoupení města advokátem Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., který
je dle sdělení Mgr. Huspeka ochoten převzít zastoupení města po úmrtí Mgr. Čermáka za
stejných podmínek, jaké byly dohodnuty s Mgr. Čermákem, zatím na dobu určitou do
31.12.2018, a to kvůli nutné kontinuitě v rozpracovaných právních záležitostech města.
USNESENÍ č. RM/1031/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami (viz podrobně
zápis a příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby zajistil přepracování dohody ve
smyslu jednorázového řešení pouze pro rok 2018 a s konkrétním vyčíslením pevné částky.
USNESENÍ č. RM/1032/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku obce Malá Úpa, účelově
určeného na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance za řazené do Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu za období vymezené dnem 1. ledna 2018 a dnem
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31. prosince 2018 (viz příloha originálu zápisu), kdy obec Malá Úpa je ochotna poskytnout
jednorázový příspěvek ve výši 151.200 Kč. Jedná se o dobrovolný jednorázový příspěvek
obce Malá Úpa a jeho výši nemůže město Svoboda nijak ovlivnit, a proto rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1033/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zřízení práva chůze k domu čp. 195 v Luční ulici ve vyznačeném koridoru na pozemku města
p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou o šířce 1,5 metru (viz příloha originálu žádosti).
USNESENÍ č. RM/1034/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy k parcele st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou v rozsahu dle žádosti (viz příloha originálu zápisu), protože je nejprve
potřeba zajistit zpracování studie na dopravní obslužnost k městskému stadionu kolem Domu
s pečovatelskou službou (viz již přijaté usnesení rady č. RM/913/73/2017 písm. b)
z 4.10.2017. Pokud v rámci této studie bude stávající stavební parcela st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou součástí navrhované komunikace, nebude nutné právo služebnosti
zřizovat. Dále je nutné zpracovanou studii projednat v rámci nového územního plánu města.
USNESENÍ č. RM/1035/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I (v rozsahu dle zákresu v
žádosti v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1036/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace o bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti po úmrtí nájemce. Byt
město již převzalo od Policie ČR, město bylo také vypravitelem sociálního pohřbu a
nyní je v jednání s notářem v rámci dědického řízení ohledně povolení byt vyklidit,
vydesinfikovat a připravit k prodeji. Rada vzala informace na vědomí s tím, že
souhlasí s vyklizením bytu dle pokynů notáře, dále s jeho dezinfekcí a přípravou k
prodeji (byt bude zcela vyklizen a vydezinfikován odbornou firmou, bude vymalován
a provedeny nezbytné drobné opravy).
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti dle návrhu v příloze
originálu zápisu s tím, že termíny budou upraveny podle potřeby na základě
provedených činností v bodě a) tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. RM/1037/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu a poskytování služeb (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je nájem kopírovacího a skenovacího stroje Konica Minolta bizhub C258 s dobou
trvání smlouvy 60 měsíců a měsíční platbou 2.045 Kč.
USNESENÍ č. RM/1038/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směrnici města Svobody nad Úpou k ochraně osobních údajů, která je závazná i pro obě
příspěvkové organizace a je vydávána v rámci procesu implementace opatření ve vazbě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
("GDPR") a platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1039/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nevyužívaného majetku města - komunální techniky, a to:
- návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T 654/1, oceněn znaleckým posudkem na
částku 53.700 Kč včetně DPH
- smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50, oceněn znaleckým posudkem na částku
236.000 Kč včetně DPH
s tím, že zájemci mohou podávat nabídky v zalepených obálkách a minimální nabízená cena
nesmí být nižší, než cena dle znaleckého posudku včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/1040/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
znění Zápisu dětí do 1. třídy základní školy a Zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok
2018/2019 (viz přílohy originálu zápisu) včetně kritérií pro přijetí dětí do obou školských
zařízení, kdy základním kritériem je přijímání dětí s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.
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