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Zápis z 86. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 9.5.2018
Mimořádné jednání Rady města zahájil v 19:00 hodin na svobodském hřbitově 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:
Program dnešního jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Aktuální situace na svobodském hřbitově a výsledek jednání s firmou Petr Čáp

2.

Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby
"Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov
II, Svoboda nad Úpou"

1. Aktuální situace na svobodském hřbitově a výsledek jednání s firmou Petr Čáp
Mimořádné jednání rady proběhlo přímo na svobodském hřbitově, a to v souvislosti s nečinností
firmy Petr Čáp, která je zhotovitelem IV. etapy opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. V
rámci tohoto bodu byl jednání přítomen také jednatel firmy Kalin, spol. s r.o., která je
zhotovitelem V. závěrečné etapy opravy hřbitovní zdi. Předmětem jednání byl další postup,
protože firma Petr Čáp i přes urgence na stavbu nenastoupila, s městem nekomunikuje a celou
záležitost město již řeší s městským právníkem. Firma Kalin, spol. s r.o. po předběžných
jednáních je ochotna nedodělané práce dokončit, ale především potřebuje zahájit práce na své V.
etapě, která by měla navazovat na nedodělanou IV. etapu, přičemž jednatel společnost sdělil, že tu
má své zaměstnance na následující tři měsíce tak, aby i on dokončil dílo ve sjednané lhůtě. Pokud
by mu nebylo umožněno navázat na IV. etapu, tak není schopen dodržet rovněž termín dokončení.
Zároveň deklaroval, že je ochoten dodělat nedodělky za firmu Petr Čáp v cenách tak, jak je měla
sjednané firma Petr Čáp a rovněž přislíbil, že provede i konečné úpravy pozemku hřbitova po
přesunech zeminy, které měly být provedeny po dokončení IV. etapy.
Rada se shodla na tom, že město nemůže dále čekat na to, zda firma Petr Čáp zareaguje na výzvy
městského právníka a je třeba okamžitě zahájit práce na V. etapě a společně s tím i dokončil dílo
za firmu pana Čápa. Dále se rada shodla na tom, že celá záležitost s největší pravděpodobností
skončí žalobou u soudu, takže je nutno během čtvrtka 10.5.2018 podrobně zdokumentovat stav
nedokončeného díla formou protokolu a fotodokumentace a předat staveniště nedokončeného díla
firmě Kalin, spol. s r.o. a uzavřít příslušný smluvní vztah o převzetí závazku, který připraví
městský právník.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s
ohledem na nutnost dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z
Ministerstva zemědělství a s ohledem na komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a
firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma Petr
Čáp nezhotovila, provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za stejných finančních
podmínek , které zbývají k vyčerpání ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou Petr Čáp, tak aby
firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro vyúčtování dotace na danou
IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1073/86/2018 bylo přijato.
2. Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby
"Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov
II, Svoboda nad Úpou"
Na základě usnesení na minulém jednání rady byl investorovi zaslán návrh znění Dohody o
příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a přístavba bytového
domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu
zápisu). Investor měl některé drobné připomínky k návrhu dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno
červeně, dále Ing. Chmelař upozornil na nepřesnost v článku I odstavci 3 této dohody - viz email v
příloze zápisu. Byl odsouhlasen pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město
požaduje dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení, a nakonec smlouva byla schválena
se všemi drobnými úpravami.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a
přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že byla přijata drobná připomínka investora k návrhu dohody v čl.
III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla přijata připomínka Ing. Chmelaře na nepřesnost v
článku I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text byl vypuštěn) a byl odsouhlasen
pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město požaduje dodání fotografií v
digitální formě v plném rozlišení..
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1074/86/2018 bylo přijato.
Mimořádná schůze Rady města byla ukončena dne 9.5.2018 ve 19,45 hodin. Další pravidelná
schůze rady se bude konat ve středu 16.5.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen
dne 10.5.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 86. schůze Rady města Svobody
nad Úpou, konané dne 9.5.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 86. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 09.05.2018
USNESENÍ č. RM/1073/86/2018
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s
ohledem na nutnost dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z
Ministerstva zemědělství a s ohledem na komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a
firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma
Petr Čáp nezhotovila, provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za stejných
finančních podmínek , které zbývají k vyčerpání ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou
Petr Čáp, tak aby firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro
vyúčtování dotace na danou IV. Etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/1074/86/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a
přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou"
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byla přijata drobná připomínka investora k návrhu
dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla přijata připomínka Ing. Chmelaře na
nepřesnost v článku I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text byl vypuštěn) a
byl odsouhlasen pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město požaduje
dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení..
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