*MESUX000KQWV*
Sp. značka: SVO/1116/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 87. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.5.2018
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 zástupce investora zamýšlené stavby na Sluneční stráni "Novostavba 2 RD,
Svoboda nad Úpou, p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3"

2.

Žádost Lázní Bohdaneč o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloupu VO na
náměstí Svornosti

3.

Žádost o souhlas s umístěním stavby "Svoboda nad Úpou - stavba pro zemědělství salaš na p.p.č. 25/1 , k.ú. Maršov I"

4.

Smlouva o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti LVS

5.

Smlouva s DiK Janák s.r.o. dle usnesení č. RM/1062/85/2018

6.

Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 373/1 a 15/7 v k.ú. Maršov II

7.

Dohoda o přistoupení k dluhu

8.

Informace o podané žádosti společnosti KATA, a.s. o vydání povolení k umístění
herního prostoru v objektu čp. 470 na náměstí Svornosti

9.

Informace ředitelky ohledně možnosti nákupu vozidel pro pečovatelskou službou v
rámci Výzvy IROP č. 82 "Rozvoj sociálních služeb (SVL) II."

10.

Návrh nového personálního obsazení v DPS od 1.6.2018

11.

Informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 28 o velikosti 1 + 1 pro dvojici

12.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

1. Návštěva zástupce investora zamýšlené stavby na Sluneční stráni "Novostavba 2 RD,
Svoboda nad Úpou, p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3"
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl pan Jurij Movčan, zástupce investora zamýšlené stavby
"Novostavba 2 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú, p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3". Jedná se o záměr
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investora postavit na Sluneční stráni nad současnou zástavbou rodinných domů 2 rodinné domy.
Tento záměr je v souladu se zástavbovou studií města, nicméně předložená projektová
dokumentace řeší inženýrské sítě pouze pro 2 nové rodinné domy, neřeší vůbec příjezd k domům
s vazbou na stav současné komunikace od křižovatky pod čp. 302. V tomto duchu bylo vedeno
jednání se zástupcem investora, aby výsledkem jednání bylo přeprojektování záměru tak, aby
inženýrské sítě byly nadimenzovány pro zamýšlené 2 RD + dalších 6 rodinných domů dle
zástavbové studie města. Město nabídlo součinnost v tom smyslu, že je připraveno geodeticky
oddělit část parcely vedle místní komunikace tak, aby sloužila pro uložení patřičně
nadimenzovaných inženýrských sítí pro všechny budoucí objekty v dané lokalitě. V další etapě je
pak nutno řešit přístup po místních komunikacích k budoucím objektům, protože stávající
komunikace je naprosto nevyhovující a v současné době slouží pouze pro příjezd osobními auty,
a to ještě za dobrého počasí, v zimním období je přístup mnohdy nemožný. Vedení města
vysvětlilo zástupci investora, že vzhledem k rostoucímu zájmu o výstavbu v obci, město
přistoupilo k uzavírání Dohod o příspěvku na opravu komunikací (jako například s investorem
stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v kat. úz. Maršov
II, Svoboda nad Úpou“) a byl mu vysvětlen princip těchto dohod. Pan Movčan vzal všechny
informace na vědomí s tím, že je předá investorovi tak, aby vstoupil do jednání s městem.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
se zástupcem investora zamýšlené stavby "Novostavba 2 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú,
p.p.č. 534/1 a p.p.č. 534/3" jeho záměr na Sluneční stráni nad současnou zástavbou rodinných
domů (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1076/87/2018 bylo přijato.
2. Žádost Lázní Bohdaneč o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloupu VO na
náměstí Svornosti
Radě města byla předložena žádost Léčebných lázní Bohdaneč a.s., Centra spokojeného stáří
Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup veřejného
osvětlení, který je umístěn na domě čp. 452 na náměstí Svornosti. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Léčebných lázní Bohdaneč a.s., Centra spokojeného stáří Alzheimer Care - Svoboda nad
Úpou o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup, resp. výložník lampy veřejného osvětlení,
který je umístěn na domě čp. 452 na náměstí Svornosti, protože dům čp. 452 není ve vlastnictví
města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1077/87/2018 bylo přijato.
3. Žádost o souhlas s umístěním stavby "Svoboda nad Úpou - stavba pro zemědělství salaš na p.p.č. 25/1 , k.ú. Maršov I"
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o souhlas s umístěním stavby "Svoboda
nad Úpou - stavba pro zemědělství - salaš na p.p.č. 25/1, k.ú. Maršov I" včetně projektové
dokumentace. Rada se žádostí zabývala a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním stavby "Svoboda nad Úpou - stavba pro zemědělství - salaš na p.p.č. 25/1, k.ú. Maršov
I" na základě žádosti zástupce investora.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1078/87/2018 bylo přijato.
4. Smlouva o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti LVS
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění
funkčnosti způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu OP Životní
prostředí 2014 - 2020 (viz příloha originálu zápisu). Rada ve smlouvě požaduje v čl. 4. - Cena díla
doplnit, že cena se sjednává dohodou v neměnné výši na celé období platnosti smlouvy, a dále v
čl. Závěrečná ustanovení - věta třetí se mění na Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění funkčnosti způsobilosti lokálního
výstražného systému budovaného z projektu OP Životní prostředí 2014 - 2020 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že v čl. 4. - Cena díla bude doplněno, že cena se sjednává dohodou v
neměnné výši na celé období platnosti smlouvy, a dále v čl. Závěrečná ustanovení - věta třetí se
mění na Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1079/87/2018 bylo přijato.
5. Smlouva s DiK Janák s.r.o. dle usnesení č. RM/1062/85/2018
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace DSP
č.017/18 na dílo "Rekonstrukce komunikace, Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha
originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace DSP č.017/18 na dílo "Rekonstrukce
komunikace, Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1080/87/2018 bylo přijato.

6. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 373/1 a 15/7 v k.ú. Maršov II
Radě města se vrátila k projednávání žádosti o odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7 a 373/1, obě v
k.ú. Maršov II v souladu s usnesením č. RM/1013/81/2018 ze dne 19.2.2018. Ing. Chmelař sdělil
všem přítomným výsledek jednání s vlastníky sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6, kdy v podstatě
ani jeden z nich o zbytkovou část parcely p.p.č. 15/7 nemá enormní zájem. Odprodejem pouze
části parcely p.p.č. 15/7 dle žádosti by však městu zůstala část parcely, ke které by město ztratilo
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přístup a nepotřebuje ji, a proto se rada rozhodla zveřejnit záměr prodeje, ale pouze celé parcely
p.p.č. 15/7. Ve věci žádosti o prodej části p.p.č. 373/1 se rada zabývala tím, že kdyby došlo k
odprodeji části parcely, tak jak široká část komunikace by v místě zůstala a problematikou zimní
údržby. Dále rada usoudila, že parcela p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II je ostatní plochou se způsobem
využití ostatní komunikace a tak jako v případě jiných žádostí, město pozemky, které jsou vedeny
jako komunikace, neprodává. I v tomto případě tedy rada rozhodla, že zveřejní pouze záměr
pronájmu části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 15/7 v k.ú. Maršov II o výměře 180
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
b)
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II o výměře 30
m2 (dle zákresu v příloze zápisu), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1081/87/2018 bylo přijato.
7. Dohoda o přistoupení k dluhu
Radě města byla předložena Dohoda o přistoupení k dluhu se společností Kalin, spol. s r.o., IČ
25607782 (viz příloha originálu zápisu), kterou vypracoval městský právník Mgr. Huspek a týká
se převzetí dluhu - zbývající části díla včetně převzetí záruk pouze za tuto zbývající část díla,
kterou firma Petr Čáp nezhotovila, 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 30.6.2018, který je důležitý pro vyúčtování dotace na danou IV. etapu opravy
hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o přistoupení k dluhu se společností Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782 (viz příloha originálu
zápisu), kterou vypracoval městský právník Mgr. Huspek a týká se převzetí dluhu - zbývající části
díla včetně převzetí záruk pouze za tuto zbývající část díla, kterou firma Petr Čáp nezhotovila, 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 30.6.2018, 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/1082/87/2018 bylo přijato.
8. Informace o podané žádosti společnosti KATA, a.s. o vydání povolení k umístění
herního prostoru v objektu čp. 470 na náměstí Svornosti
Tajemnice MěÚ informovala radu o tom, že společnost KATA a.s. si podala žádost o vydání
povolení k umístění herního prostoru v objektu Národní dům dle nového zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách. Podle této žádosti by v Národním domě měla vzniknout herna, ve které může
být provozována pouze technická hra, přičemž v herně lze provozovat nejméně 15 povolených
herních pozic technické hry. Tajemnice upozornila, že toto povolení sice vydává státní správa v
rámci přenesené působnosti, nicméně vydání povolení má širší souvislosti na budoucí život v obci.
Povolení se vydává na tři roky, společnost musí splnit velmi přísné podmínky dle nového zákona,
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což bude v rámci zahájeného správního řízení prověřováno v součinnosti se stavebním úřadem,
ale pokud splní veškeré náležitosti, nemá správní orgán důvod žádosti nevyhovět. Zákonem je
omezen provoz herny časově tak, že herna nesmí být v provozu od 3,00 – 10,00 hodin. Jediným
regulátorem je obecně závazná vyhláška obce. Současná platná vyhláška města OZV č. 1/2011
reguluje provoz na dané adrese herního prostoru pouze časově, a to tak, že automaty nesmí být v
provozu od 13,00 – 19,00 hodin. Pokud tedy provozovatel získá povolení k umístění herního
prostoru, tak bude herna může být v provozu v časech od 10,00 – 13,00 hodin a pak od 19,00 –
03,00 hodin.
Tajemnice dále doplnila, že v současné době nelze s přesností odhadnout finanční efekt do
rozpočtu obce. V minulosti byl výnos kolem 500 - 600 tis. Kč, nicméně počet automatů celostátně
klesá, města houfně přistupují k plošnému zákazu provozování heren na svých územích, a protože
příjmy do obecních rozpočtů plynou z celostátního výnosu daní z hazardních her, dá se očekávat
výrazný pokles. V prvním pololetí ještě dobíhají výnosy z loňského roku a z období do 31.3.2018,
kdy v byly ještě v platnosti některá povolení vydaná MF ČR.
Tajemnice v závěru doplnila, že nonstop provoz objektu Národní dům je předmětem neustálé
kritiky občanů bydlících zejména v centru města.
Starosta doplnil, že ani sám objekt není v centru nic hezkého dlouhodobě, v blízkosti objektu je
základní škola, hned vedle je autobusová zastávka a noční a ranní opilecké výstupy nejsou zrovna
chloubou centra města. Zvýšený počet herních pozic v herně by jen zvýšil počet návštěvníků a
rozhodně by nepřispěl ke klidu v centru města. Doplnil, že s provozem restaurace v normálních
provozních hodinách jako v jiných částech města samozřejmě nemá problém, ale provoz herny v
takovém rozsahu se mu nelíbí. Navrhl připravit na nejbližší jednání zastupitelstva dne 20.6.2018
návrh Obecně závazné vyhlášky na úplný zákaz provozování hazardních her uvedených v
ustanoveních § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na celém území obce v souladu s ústavně
zaručeným právem obce takto regulovat hazard na svém území. S tímto návrhem se ztotožnili
všichni členové rady a návrh vyhlášky bude připraven na nejbližší jednání zastupitelstva.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že na nejbližší jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.6.2018 bude do programu
zařazen návrh na přijetí Obecně závazné vyhlášky na úplný zákaz provozování hazardních her
uvedených v ustanoveních § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na celém území obce v souladu
s ústavně zaručeným právem obce takto regulovat hazard na svém území.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1083/87/2018 bylo přijato.
9. Informace ředitelky ohledně možnosti nákupu vozidel pro pečovatelskou službou v
rámci Výzvy IROP č. 82 "Rozvoj sociálních služeb (SVL) II."
Radě města byly předloženy informace ředitelky DPS ohledně možnosti nákupu vozidel pro
pečovatelskou službou v rámci Výzvy IROP č. 82 "Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.".
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude vyhlašovat kolovou výzvu č. 82 „Rozvoj sociálních služeb
(SVL) II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Vzhledem
k tomu, že současný stav vozového parku pečovatelské služby začíná být ve špatném stavu, je dle
názoru ředitelky DPS nejvyšší čas uvažovat o nákupu nových vozidel. Jenom za dobu jejího
působení v organizaci jsou náklady na opravy vozidel ve výši 56 387,- Kč. Přes zimu došlo k
havarijní situaci, kdy byla nepojízdná dvě vozidla najednou. Jestliže má DPS poskytovat terénní
služby, tak na ně musí být vybavena spolehlivými vozidly a životnost stávajících vozidel pomalu
končí. Co se týká množství vozidel, spatřuje ředitelka DPS jejich množství za nedostačující. Je
třeba, aby byla služba flexibilní a byla schopná řešit akutní situace, v případech, kdy je nutné ze
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strany ředitelky DPS zastoupit pečovatelku v terénu, protože se u jiného klienta zdrží např. pro
zhoršení zdravotního stavu, víkendové služby apod. a momentálně zajišťuje tyto činnosti svým
soukromým vozidlem. Dále došlo ke zefektivnění práce sociálního pracovníka (předchozí sociální
pracovnice veškeré návštěvy u klientů absolvovala pěšky nebo byla závislá na odvozu
pečovatelkami, což zabere spoustu času, který může využít pro jinou práci anebo pojmout větší
množství klientů), veškerá šetření u nových klientů, individuální plánování, návštěvy klientů v
rámci poradenství opět nyní zajišťuje ředitelka DPS svým soukromým vozidlem. Ředitelka DPS
v souvislosti s chystanou výzvou již začala komunikovat s firmou, se kterou spolupracovala v
předchozím zaměstnání, kde v první této výzvě získali finance na nákup vozidel pro terénní
sociální služby. Výzva měla být vyhlášena již v březnu 2018, ale stále ji dolaďují, takže se budou
měnit informace, které jsou aktuálně v harmonogramu výzev uvedené. Dle získaných informací
bude podpora zaměřena na nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané
sociální služby, je předpoklad, že seznam služeb bude ještě upraven a budou pod něj spadat také
pečovatelské služby. Případnou finanční podporu bude možné čerpat mimo jiné na pořízení
vozidel pro terénní služby. Podpora bude poskytována ve výši 90% na hlavní aktivity projektu.
Do vedlejších aktivit lze zahrnout náklady na vyhotovení studie proveditelnosti a přípravu a
realizaci zadávacích a výběrových řízení. V momentě vyhlášení výzvy bude rozhodovat čas
podání žádosti, proto oslovila ředitelka DPS město již nyní s žádostí na schválení zahájení činností
na tomto projektu a navrhla v rámci tohoto projektu nakoupit tři osobní vozidla a jednoho vozidla
s úpravou pick-up na rozvoz obědů.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitelky Domu s pečovatelskou službou ohledně možnosti nákupu vozidel pro
pečovatelskou službou v rámci Výzvy IROP č. 82 "Rozvoj sociálních služeb (SVL) II." (podrobně
viz zápis) a schvaluje zahájení činností na tomto projektu, jehož cílem bude nákup tři osobních
vozidel a jednoho vozidla s úpravou pick-up na rozvoz obědů a pověřuje ředitelku DPS, aby
zahájila proces přípravy k podání žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1084/87/2018 bylo přijato.
10. Návrh nového personálního obsazení v DPS od 1.6.2018
Radě města byl předložen ke schválení návrh nového personálního obsazení příspěvkového
organizace Dům s pečovatelskou službou od 1.6.2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
výsledkem personálních změn je následný počet zaměstnanců s příslušnými prac. úvazky:
- 1 zaměstnanec s pracovním úvazkem 1,0, z toho 0,5 ředitelka + 0,5 soc. pracovnice
- 3 zaměstnanci: 3 x 1,0 pečovatelka
- 1 zaměstnanec s pracovním úvazkem, 1,0, z toho 0,5 pečovatelka + 0,5 uklízečka
- 2 zaměstnanci s pracovním úvazkem 0,5: 1 x 0,5 domovník + 1 x 0,5 topič, údržbář
Výdej jídel a účetní práce zajišťuje zřizovatel v rámci pracovních úvazků zaměstnanců města.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nového personálního obsazení příspěvkového organizace Dům s pečovatelskou službou od
1.6.2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výsledkem personálních změn je počet
zaměstnanců s příslušnými prac. úvazky dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1085/87/2018 bylo přijato.
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11. Informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 28 o velikosti 1 + 1 pro dvojici
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 28 pro dvojici v Domě s
pečovatelskou službou společně s aktuálně platným Pořadníkem žádostí o přidělení bytu v DPS.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 28 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálně platného Pořadníku
žádostí o přidělení bytu v DPS ze dne 16.5.2018 žadateli, který je na prvním místě a je jediným
žadatelem o přidělení bytu pro dvojici. V případě nepřijetí přidělení bytu, rada rozhodla o tom, že
byt bude nabídnut jednotlivci s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou v pořadí dle výše
uvedeného Pořadníku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1086/87/2018 bylo přijato.
12. Žádost o souhlas se zavedením 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/1087/87/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.5.2018 ve 19,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 6.6.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 17.5.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 87. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 16.5.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 87. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.05.2018
USNESENÍ č. RM/1076/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
se zástupcem investora zamýšlené stavby "Novostavba 2 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú, p.p.č.
534/1 a p.p.č. 534/3" jeho záměr na Sluneční stráni nad současnou zástavbou rodinných domů (podrobně
viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1077/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Léčebných lázní Bohdaneč a.s., Centra spokojeného stáří Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou
o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup, resp. výložník lampy veřejného osvětlení, který je
umístěn na domě čp. 452 na náměstí Svornosti, protože dům čp. 452 není ve vlastnictví města.
USNESENÍ č. RM/1078/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním stavby "Svoboda nad Úpou - stavba pro zemědělství - salaš na p.p.č. 25/1, k.ú. Maršov I"
na základě žádosti zástupce investora.
USNESENÍ č. RM/1079/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění funkčnosti způsobilosti lokálního
výstražného systému budovaného z projektu OP Životní prostředí 2014 - 2020 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že v čl. 4. - Cena díla bude doplněno, že cena se sjednává dohodou v neměnné výši na
celé období platnosti smlouvy, a dále v čl. Závěrečná ustanovení - věta třetí se mění na Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022
USNESENÍ č. RM/1080/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace DSP č.017/18 na dílo "Rekonstrukce
komunikace, Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1081/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 15/7 v k.ú. Maršov II o výměře 180 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
b)

zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II o výměře 30 m2 (dle
zákresu v příloze zápisu), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
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USNESENÍ č. RM/1082/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o přistoupení k dluhu se společností Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782 (viz příloha originálu
zápisu), kterou vypracoval městský právník Mgr. Huspek a týká se převzetí dluhu - zbývající části díla
včetně převzetí záruk pouze za tuto zbývající část díla, kterou firma Petr Čáp nezhotovila, 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 30.6.2018, který je důležitý pro vyúčtování
dotace na danou IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/1083/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že na nejbližší jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.6.2018 bude do programu
zařazen návrh na přijetí Obecně závazné vyhlášky na úplný zákaz provozování hazardních her
uvedených v ustanoveních § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na celém území obce v souladu s
ústavně zaručeným právem obce takto regulovat hazard na svém území.
USNESENÍ č. RM/1084/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitelky Domu s pečovatelskou službou ohledně možnosti nákupu vozidel pro pečovatelskou
službou v rámci Výzvy IROP č. 82 "Rozvoj sociálních služeb (SVL) II." (podrobně viz zápis) a
schvaluje zahájení činností na tomto projektu, jehož cílem bude nákup tři osobních vozidel a jednoho
vozidla s úpravou pick-up na rozvoz obědů a pověřuje ředitelku DPS, aby zahájila proces přípravy k
podání žádosti.
USNESENÍ č. RM/1085/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nového personálního obsazení příspěvkového organizace Dům s pečovatelskou službou od
1.6.2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výsledkem personálních změn je počet zaměstnanců s
příslušnými prac. úvazky dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1086/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 28 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálně platného Pořadníku žádostí
o přidělení bytu v DPS ze dne 16.5.2018 žadateli, který je na prvním místě a je jediným žadatelem o
přidělení bytu pro dvojici. V případě nepřijetí přidělení bytu, rada rozhodla o tom, že byt bude nabídnut
jednotlivci s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou v pořadí dle výše uvedeného Pořadníku.
USNESENÍ č. RM/1087/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
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