*MESUX000KMJG*
Sp. značka: SVO/874/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 85. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.4.2018
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.

Návštěva stavebníka a majitele bytového domu čp. 4 v ulici Pod Rýchorami

2.

Pojištění majetku města od 1.5.2018

3.

Návrh na pokácení či prořez lípy u čp. 452

4.

Žádost o stanovisko ke stavbě "Novostavba 2 RD, Svoboda nad Úpou, p.p.č. 534/1 a
p.p.č. 534/3

5.

Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 31.3.2018 + čerpání
rozpočtu k 31.3.2018

6.

Žádost o zavedení pečovatelské služby

7.

Žádost o úpravu veřejných ploch - veřejného parkoviště

8.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Nabídka na dodávku elektrické energie pro příspěvkové organizace města

10.

Žádost o povolení na zřízení odstavných ploch ve Staré aleji u č.p. 546 ve Svobodě
nad Úpou

11.

Rekonstrukce vozovky – Kostelní ulice, Svoboda n. Úpou

12.

Žádost o krátkodobý pronájem parcely st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou
(předzahrádka)

13.

Žádost o krátkodobý pronájem parcely p.p.č. 679/2 Svoboda nad Úpou
(předzahrádka)

14.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 346/1, k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6, k.ú. Svoboda nad Úpou

16.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 904 a 937, k.ú. Svoboda nad Úpou
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17.

Žádost o souhlas se stavbou Farmapark Muchomůrka - aktualizace k prodloužení
smlouvy o nájmu pozemků

18.

Oznámení opravy opěrné zdi u č.p. 183, k.ú. Svoboda nad Úpou

19.

Aktuální stav rekonstrukce hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou

20.

Oznámení ředitele ZŠ o dnech ředitelského volna v souvislosti s odstávkou elektrické
energie

21.

Záměr města č. 3/2018 - záměr prodat BJ č. 128/2 na Rýchorském sídlišti

1. Návštěva stavebníka a majitele bytového domu čp. 4 v ulici Pod Rýchorami
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli projektant a majitel a stavebník v jedné osobě bytového
domu čp. 4 v ulici Pod Rýchorami. Byla vedena diskuse o způsobu využívání obecní komunikace
při rekonstrukci objektu, kdy bude docházet k nadměrnému opotřebení a zatížení těžkou
technikou při přepravě stavebního materiálu. Vedení města v rámci diskuse se stavebníkem
navrhlo uzavřít smluvní vztah, jehož předmětem bude jednorázová náhrada za takové používání
obecní komunikace ve výši cca 0,5% - 1% z rozpočtu stavební akce. Vedení města
argumentovalo tím, že stejný postup již využívají i okolné obce (např. Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně) a protože výstavba v těchto městech již je vyčerpaná s ohledem na omezené území,
přesouvají se investorské záměry níže směrem ke Svobodě nad Úpou, a proto i Svoboda
zaznamenává v poslední době větší množství projednávaných investorských záměrů ze strany
podnikatelských subjektů, kteří chtějí vybudovat ubytovací kapacity v obci. Dále bylo
konstatováno, že východiskem by měl být pasport stávajícího stavu komunikace. Stavebník
konstatoval, že s takovou dohodou nemá problém a je ochoten jednorázovou náhradu uhradit.
Předložil radě rozpočet akce a byla dohodnuta částka jednorázové náhrady ve výši 150.000 Kč.
Po této diskusi se projektant i stavebník rozloučili a opustili jednání rady.
Následně rada jednala o formě smluvního vztahu, kterým bude jednorázová náhrada ujednána, a
shodla se na tom, že se bude jednat o Dohodu o příspěvku na opravu komunikací dle vzoru města
Janské Lázně, která byla upravena a dopracována a bude předložena stavebníkovi k podpisu. Pro
komunikaci od křižovatky pod domem Zelinských (za mostkem přes náhon) nahoru k domu čp. 4
vytvoří stavebník pasport dokumentující aktuální stav. Ten bude odsouhlasen zástupcem města.
Po dokončení stavebních prací předá stavebník městu komunikaci ve stejném stavu. V případě
poškození zajistí stavebník opravu ve vlastní režii.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o příspěvku na opravu komunikací se stavebníkem a investorem stavby "Stavební úpravy
bytového domu čp. 4, Pod Rýchorami, Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je jednorázová náhrada ve výši 150.000 Kč + DPH (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1052/85/2018 bylo přijato.
2. Pojištění majetku města od 1.5.2018
Radě města byla předložena nabídka pojištění majetku města pro období od 1.5.2018 do
30.4.2019, případně do 30.4.2021 od Kooperativy pojišťovny, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Týfa upozornil na nízkou pojistnou částku u márnice na svobodském hřbitově (pouze 70.000
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Kč), ale protože došlo k opravě márnice, navrhl navýšit pojistnou částku na 1 mil. Kč. Žádný další
námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2018 na
jeden rok, tj. do 30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude navýšena pojistná částka u
márnice na svobodském hřbitově na 1.000.000 Kč, protože došlo k opravě márnice a původních
70.000 Kč neodpovídá současné hodnotě objektu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1053/85/2018 bylo přijato.
3. Návrh na pokácení či prořez lípy u čp. 452
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 452 o pokácení případně maximální
prořezání vzrostlé lípy u domu čp. 452 v Horské ulici. rada se žádostí zabývala a shodla se na tom,
že lípa byla odborně prořezána v roce 2016 v rámci realizace projektu „Regenerace zeleně v
intravilánu města Svobody nad Úpou“, a tudíž s likvidací lípy nesouhlasí. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 452 o pokácení, případně maximální prořezání vzrostlé lípy u domu čp.
452 v Horské ulici, protože lípa byla odborně prořezána v roce 2016 v rámci realizace projektu
„Regenerace zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1054/85/2018 bylo přijato.
4. Žádost o stanovisko ke stavbě "Novostavba 2 RD, Svoboda nad Úpou, p.p.č. 534/1 a
p.p.č. 534/3
Radě města byla předložena žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na akci
"Novostavba 3 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú., p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3 včetně výtahu z
PD pro společné územní a stavební řízení. Rada se podkladovým materiálem podrobně zabývala a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s předloženým záměrem dle žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na akci
"Novostavba 3 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú., p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3 včetně výtahu z
PD pro společné územní a stavební řízen (viz příloha originálu zápisu) a požaduje osobní jednání
s projektantem a investorem za účelem projednání změny projektu nadimenzování
elektropřípojky a veřejného řadu kanalizace tak, aby se ke stávajícím 2 domům mohly v budoucnu
připojit k inženýrským sítím i další 4 v souladu se zástavbovou studií.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1055/85/2018 bylo přijato.
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5. Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 31.3.2018 + čerpání
rozpočtu k 31.3.2018
Radě města byly předloženy ke kontrole přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské
služby za 1. Q. 2018 a dále tabulka čerpání rozpočtu k 31.3.2018. Rada konstatovala, že oba
přehledy jsou v souladu s minulými obdobími a čerpání rozpočtu je v souladu s příslušným
časovým obdobím čerpání. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské služby za 1. Q. 2018 a dále tabulku čerpání
rozpočtu k 31.3.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1056/85/2018 bylo přijato.

6. Žádost o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádosti ředitelky DPS o souhlas města k žádosti o zavedení
pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1057/85/2018 bylo přijato.

7. Žádost o úpravu veřejných ploch - veřejného parkoviště
Rada města se vrátila k projednávání žádosti některých obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu
veřejné plochy - veřejného parkoviště na p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I, která byla v rámci 77. schůze
dne 29.11.2017 odložena s ohledem na blížící se zimu. Stavební technik informoval radu o
provedeném technickém šetření dané lokality, kdy bylo zjištěno, že na pozemku se nachází šachta
neznámého původu, která je zanešená a bez odtoku, je zakrytá PZD, pro pojezd osobními
automobily je zakrytí dostačující, odvodnění plochy lze provést do vsaku na p.p.č. 16/3, avšak
úprava plochy s odvodněním bude finančně nákladná.
Rada se danými informacemi zabývala, zejména tím, odkud se na veřejnou plochu dostává
dešťová voda. Bylo konstatováno, a v žádosti je to také uvedeno, že stékající dešťová voda na
plochu je přivedena z okolních garáží, které mají proveden neodborně stok dešťové vody právě na
pozemek p.p.č. 16/1. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost některých obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu veřejné plochy - veřejného parkoviště na
p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I a rozhodla, že se žádostí bude zabývat poté, až vlastnící všech
přilehlých garáží odvedou srážkovou dešťovou vodu ze svých střech garáží mimo tuto plochu,
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protože podmáčení terénu veřejné plochy je způsobeno zejména svodem vody z garáží, přičemž
rada nabízí součinnost žadatelům v rámci společného jednání a nalezení vhodného technického
řešení odvodnění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1058/85/2018 bylo přijato.
8. Žádost o prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena informace o tom, že žadatel uhradil zálohu ve výši 5.000 Kč na
prodej parcely, takže MěÚ objedná zpracování znaleckého posudku. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o tom, že žadatel uhradil dne 12.4.2018 zálohu ve výši 5.000 Kč na prodej parcely
p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, takže MěÚ objedná zpracování znaleckého posudku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1059/85/2018 bylo přijato.
9. Nabídka na dodávku elektrické energie pro příspěvkové organizace města
Radě města byly předloženy Ing. Junkem nabídky na dodávku elektrické energie pro obě
příspěvkové organizace (viz přílohy originálu zápisu) na období od 1.9.2018 - 31.12.2019.
Výhodnější nabídka je od společnosti Amper Market, a.s. rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na dodávku elektrické energie pro obě příspěvkové organizace od společnosti Amper
Market, a.s. (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.9.2018 - 31.12.2019, která byla
nejvýhodnější.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1060/85/2018 bylo přijato.
10. Žádost o povolení na zřízení odstavných ploch ve Staré aleji u č.p. 546 ve Svobodě
nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 546 ve Staré aleji o stanovisko k realizaci
výstavby odstavných ploch na vlastním pozemku p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Rada města si vyžádala informace o domu čp. 546, kdy bylo zjištěno, že se jedná o objekt k
bydlení, ale z přeloženého záměru vyplývá, že se z rodinného domu stává zcela jistě další
ubytovací zařízení v obci. Zamýšlené parkování je sice navrhováno na vlastních pozemcích, ale
zcela jistě bude mít výstavba a samotný provoz zásadní vliv na využívání obecní komunikace.
Rada dále prověřila, že v územním plánu se jedná o území čistě obytné, ve kterém je dle
regulativů podmínečně přípustné rekreační využití stávajících objektů a ploch. Byla vedena
diskuse o tom, co je možno považovat přípustné rekreační využití stávajících objektů, a proto se
rada shodla na tom, že je třeba získat nejprve jednoznačné stanovisko odboru územního plánování
s výkladem, co se považuje za rekreační využití stávajících objektů a ploch, tzn., zda se tím
považuje to, že tento dům může vlastník domu komerčně pronajímat třetím osobám (hostům),
nebo zda je to považováno za rekreaci pouze pro vlastníka domu.
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníků domu čp. 546 ve Staré aleji o stanovisko k realizaci výstavby odstavných ploch
na vlastním pozemku p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože město nejprve musí
získat jednoznačné stanovisko odboru územního plánování s výkladem, co se považuje za
rekreační využití stávajících objektů a ploch, tzn., zda se tím považuje to, že tento dům může
vlastník domu komerčně pronajímat třetím osobám (hostům), nebo zda je to považováno za
rekreaci pouze pro vlastníka domu (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1061/85/2018 bylo přijato.
11. Rekonstrukce vozovky – Kostelní ulice, Svoboda n. Úpou
Radě města bylo předloženo vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce komunikace na p.p.č. 679/8 v Kostelní ulici (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
starosta informoval radu o problému s odvodem dešťových vod, které se ještě musí dořešit. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
komunikace na p.p.č. 679/8 v Kostelní ulici (viz příloha originálu zápisu) ve výši 99.390,-Kč bez
DPH (120.619,-Kč včetně DPH) s tím, že starosta informoval radu o problému s odvodem
dešťových vod, které se ještě musí dořešit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1062/85/2018 bylo přijato.
12. Žádost o krátkodobý pronájem parcely st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o krátkodobý pronájem části parcely p.p.č. 95/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky do 31.10.2018. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za účelem
umístění předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1063/85/2018 bylo přijato.
13. Žádost o krátkodobý pronájem parcely p.p.č. 679/2 Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o krátkodobý pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky do 31.10.2018. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za
účelem umístění předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1064/85/2018 bylo přijato.

14. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 346/1, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 88 m2 za účelem uskladnění stavebního dřeva. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88 m2
za účelem uskladnění stavebního dřeva dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1065/85/2018 bylo přijato.

15. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 175 m2 za účelem zahrádky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 175 m2
za účelem zahrádky dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1066/85/2018 bylo přijato.

16. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 904 a 937, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pronájem parcel p.p.č. 904 a p.p.č. 937, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou za účelem zřízení místa pro posezení. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcel p.p.č. 904 a p.p.č. 937, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem zřízení místa pro posezení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1067/85/2018 bylo přijato.
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17. Žádost o souhlas se stavbou Farmapark Muchomůrka - aktualizace k prodloužení
smlouvy o nájmu pozemků
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o vydání souhlasu se stavbou "Farmapark
Muchomůrka" na parcelách p.p.č. 366 a 343, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná o pozemky
města, které jsou investorovi již pronajaty, ale s ohledem na požadovanou aktualizaci objektů (viz
usnesení rady č. RM/874/71/2017 písm. c) a s tím související změnou výměry pronajatých
pozemků je třeba provést aktualizaci celé nájemní smlouvy, což lze provést pouze přes
znovuzveřejnění záměru pronájmu. Bylo tedy hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 343 o výměře 675 m2 a části p.p.č. 366 o výměře
5220 m2 dle přílohy - situace z PD pro DÚR stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1068/85/2018 bylo přijato.
18. Oznámení opravy opěrné zdi u č.p. 183, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města bylo předloženo oznámení opravy zdi po sesuvu půdy na parcele p.p.č. 430/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou u domu čp. 183 na Sluneční stráni. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení opravy zdi po sesuvu půdy na parcele p.p.č. 430/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu čp.
183 na Sluneční stráni s tím, že stavebník musí zvolit takovou technologii opravy, aby nedošlo k
sesuvu a ohrožení místní komunikace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1069/85/2018 bylo přijato.
19. Aktuální stav rekonstrukce hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou
Starosta a stavební technik města předložili radě aktuální informace ohledně jednání se
zhotovitelem opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově v rámci IV. etapy, kterým je OSVČ Petr Čáp, se sídlem Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČ04064739. Celou záležitostí se již zabývá
městský právník, na jehož Výzvu k odstranění vad a nedodělků díla do 15. dubna 2018 pan Čáp
nezareagoval a dne 18.4.2018 doručil městu písemné podání, kterým odstupuje od uzavřené
smlouvy o dílo a nebude již pokračovat v pracích. Mgr. Hynek vysvětlil, aby odstoupení od
smlouvy bylo nerozporovatelné jako jednostranný právní úkon, musí s ním souhlasit i druhá
strana, tj. město, a pokud by tak učinilo, tak smlouva by od počátku zanikla. Rada se shodla, že
nebude akceptovat odstoupení od smlouvy, řešení vidí v podobě uzavření dohody o narovnání (viz
dále). Stavební technik reagoval, že firma Kalin, spol. s r.o., která byla vybrána pro realizaci
závěrečné V. etapy opravy hřbitovní zdi, je ochotna dodělat práce po panu Čápovi za cenu
nedodělaných prací, kterou nabídl pan Čáp, tzn., že by město nemuselo nedodělané práce znovu
soutěžit. V případě součinnosti všech stran by celou záležitost bylo možné vyřešit smluvní
třístrannou dohodou o narovnání mezi panem Čápem, městem a společností Kalin, spol. s r.o.
Tento záměr byl v rámci jednání rady konzultován telefonicky s městským právníkem a byly
upřesněny i další záležitosti ohledně záruk za dílo, které musí být rovněž v rámci dohody
vyřešeny.
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně jednání se zhotovitelem opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově
v rámci IV. etapy, kterým je OSVČ - Petr Čáp, se sídlem Mlýnská 100, 547 01 Náchod,
IČ04064739 (podrobně viz zápis) a pověřuje starostu jednáním s panem Čápem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1070/85/2018 bylo přijato.
20. Oznámení ředitele ZŠ o dnech ředitelského volna v souvislosti s odstávkou
elektrické energie
Radě města bylo předloženo oznámení ředitele základní školy o vyhlášení ředitelských dnů ve
dnech 24.4.2018, 25.4.2018 a 3.5.2018 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v
souvislosti s výměnou vysokého napětí v naší obci. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele základní školy o vyhlášení ředitelských dnů ve dnech 24.4.2018, 25.4.2018 a
3.5.2018 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v souvislosti s výměnou vysokého
napětí v naší obci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1071/85/2018 bylo přijato.
21. Záměr města č. 3/2018 - záměr prodat BJ č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
Radě města bylo předloženo konečné znění Záměru města č. 3/2018 na prodej bytové jednotky č.
128/2 na Rýchorském sídlišti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že minimální nabídková cena
musí činit alespoň 338.000 Kč a uzávěrka příjmu nabídek v zalepených obálkách je 6.6.2018 v
16:30 hodin. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
konečné znění Záměru města č. 3/2018 na prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že minimální nabídková cena musí činit alespoň 338.000 Kč a
uzávěrka příjmu nabídek v zalepených obálkách je 6.6.2018 v 16:30 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1072/85/2018 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 23.4.2018 ve 21,10 hodin. Další pravidelná schůze
rady se bude konat ve středu 16.5.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
25.4.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 85. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 23.4.2018.
………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 85. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 23.04.2018
USNESENÍ č. RM/1052/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o příspěvku na opravu komunikací se stavebníkem a investorem stavby "Stavební
úpravy bytového domu čp. 4, Pod Rýchorami, Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu
zápisu), jejímž předmětem je jednorázová náhrada ve výši 150.000 Kč + DPH (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1053/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2018
na jeden rok, tj. do 30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude navýšena pojistná
částka u márnice na svobodském hřbitově na 1.000.000 Kč, protože došlo k opravě márnice a
původních 70.000 Kč neodpovídá současné hodnotě objektu.
USNESENÍ č. RM/1054/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 452 o pokácení, případně maximální prořezání vzrostlé lípy u domu
čp. 452 v Horské ulici. protože lípa byla odborně prořezána v roce 2016 v rámci realizace
projektu „Regenerace zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/1055/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s předloženým záměrem dle žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na akci
"Novostavba 3 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú., p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3 včetně výtahu
z PD pro společné územní a stavební řízen (viz příloha originálu zápisu) a požaduje osobní
jednání s projektantem a investorem za účelem projednání změny projektu - nadimenzování
elektropřípojky a veřejného řadu kanalizace tak, aby se ke stávajícím 2 domům mohly v
budoucnu připojit k inženýrským sítím i další 4 v souladu se zástavbovou studií.
USNESENÍ č. RM/1056/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské služby za 1. Q. 2018 a dále tabulku
čerpání rozpočtu k 31.3.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou bez připomínek.
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USNESENÍ č. RM/1057/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1058/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost některých obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu veřejné plochy - veřejného
parkoviště na p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I a rozhodla, že se žádostí bude zabývat poté, až
vlastnící všech přilehlých garáží odvedou srážkovou dešťovou vodu ze svých střech garáží
mimo tuto plochu, protože podmáčení terénu veřejné plochy je způsobeno zejména svodem
vody z garáží, přičemž rada nabízí součinnost žadatelům v rámci společného jednání a
nalezení vhodného technického řešení odvodnění.
USNESENÍ č. RM/1059/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o tom, že žadatel uhradil dne 12.4.2018 zálohu ve výši 5.000 Kč na prodej parcely
p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, takže MěÚ objedná zpracování znaleckého posudku.
USNESENÍ č. RM/1060/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na dodávku elektrické energie pro obě příspěvkové organizace od společnosti Amper
Market, a.s. (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.9.2018 - 31.12.2019, která byla
nejvýhodnější.
USNESENÍ č. RM/1061/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníků domu čp. 546 ve Staré aleji o stanovisko k realizaci výstavby odstavných
ploch na vlastním pozemku p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože město
nejprve musí získat jednoznačné stanovisko odboru územního plánování s výkladem, co se
považuje za rekreační využití stávajících objektů a ploch, tzn., zda se tím považuje to, že tento
dům může vlastník domu komerčně pronajímat třetím osobám (hostům), nebo zda je to
považováno za rekreaci pouze pro vlastníka domu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1062/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
komunikace na p.p.č. 679/8 v Kostelní ulici (viz příloha originálu zápisu) ve výši 99.390,-Kč
bez DPH (120.619,-Kč včetně DPH) s tím, že starosta informoval radu o problému s odvodem
dešťových vod, které se ještě musí dořešit.
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USNESENÍ č. RM/1063/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za
účelem umístění předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1064/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za
účelem umístění předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1065/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88
m2 za účelem uskladnění stavebního dřeva dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1066/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
175 m2 za účelem zahrádky dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1067/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcel p.p.č. 904 a p.p.č. 937, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem zřízení místa pro posezení.
USNESENÍ č. RM/1068/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 343 o výměře 675 m2 a části p.p.č. 366 o výměře
5220 m2 dle přílohy - situace z PD pro DÚR stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1069/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení opravy zdi po sesuvu půdy na parcele p.p.č. 430/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou u
domu čp. 183 na Sluneční stráni s tím, že stavebník musí zvolit takovou technologii opravy,
aby nedošlo k sesuvu a ohrožení místní komunikace.
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USNESENÍ č. RM/1070/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně jednání se zhotovitelem opravy hřbitovní zdi na svobodském
hřbitově v rámci IV. etapy, kterým je OSVČ - Petr Čáp, se sídlem Mlýnská 100, 547 01
Náchod, IČ04064739 (podrobně viz zápis) a pověřuje starostu jednáním s panem Čápem.
USNESENÍ č. RM/1071/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele základní školy o vyhlášení ředitelských dnů ve dnech 24.4.2018, 25.4.2018
a 3.5.2018 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v souvislosti s výměnou vysokého
napětí v naší obci.
USNESENÍ č. RM/1072/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
konečné znění Záměru města č. 3/2018 na prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském
sídlišti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že minimální nabídková cena musí činit alespoň
338.000 Kč a uzávěrka příjmu nabídek v zalepených obálkách je 6.6.2018 v 16:30 hodin.
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