*MESUX000KQYL*
Sp. značka: SVO/1117/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 88. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 6.6.2018
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Omluveni: Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek s nabídkami na nájem restaurace na městském stadionu

2.

Otevírání obálek s nabídkami na koupi komunální techniky dle Záměrů města č. 5/2018
a č. 6/2018

3.

Otevírání obálek s nabídkami na koupi bytu č. 128/2 na Rých. sídlišti dle Záměru města
č. 3/2018

4.

Výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky vedené v ZPŘ na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“

5.

Schválení autorského dozoru na akci „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného
osvětlení města Svoboda nad Úpou“

6.

Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Pronájem části parcely p.p.č. 904 a části parcely p.p.č. 937, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou

11.

Pronájem části parcely p.p.č. 343 a části parcely p.p.č. 366, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou

12.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I

14.

Návrh servisní smlouvy na garážová vrata na nové požární zbrojnici

15.

PD na sociální bydlení - návrh na úpravu ceny za dílo
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16.

Žádost o povolení k provádění stavebních prací - čp. 455 Svoboda nad Úpou

17.

Návrh programu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
20.6.2018

18.

Přidělení uvolněného bytu č. 10 v DPS a žádost o zavedení pečovatelské služby

19.

Aktuální informace o vyhlášené výzvě č. 82 - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

20.

Schválení Výroční zprávy příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za rok
2017

21.

Návrh na podání žádosti o dotaci z Min. kultury na pořízení vlastní licence knihovního
systému Tritius

1. Otevírání obálek s nabídkami na nájem restaurace na městském stadionu
Radě města byla předložena jediná doručená zalepená obálka v rámci výběrového řízení na
nájemce restaurace Tatranka v areálu městského stadionu na základě výzvy vyhlášené dne
29.3.2018. Jedinou nabídku podala paní K…. K………, Bertholdovo nám. 64, 542 26 Horní
Maršov a nabídla měsíční nájemné ve výši 500 Kč.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku paní K….. K….., bytem Bertholdovo nám. 64, 542 26 Horní Maršov v rámci výběrového
řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu čp. 222 ve Svobodě nad
Úpou, která nabídla měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1088/88/2018 bylo přijato.

2. Otevírání obálek s nabídkami na koupi komunální techniky dle Záměrů města č.
5/2018 a č. 6/2018
Na základě Záměru města č. 5/2018 byla městu doručena jediná zalepená obálka s nabídkou na
koupi komunální techniky - návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T 654/1, a to od
pana J…… K……., soukromého zemědělce, Roztoky u Jilemnice 413 PSČ 512 31. Po otevření
obálky bylo zjištěno, že nabízí cenu ve výši 73.810 Kč včetně DPH. Cena dle znaleckého posudku
činí 53.700 Kč včetně DPH. Tajemnice dále informovala radu, že městu nebyla doručena žádná
nabídka dle Záměru č. 6/2018 na prodej smykem řízeného čelního nakladače NEUMEIER N 50,
který byl oceněn znaleckým posudkem na částku 236.000 Kč včetně DPH, přičemž dle záměru
minimální nabídková cena nesměla být nižší než tato cena dle znaleckého posudku. rada města
hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na koupi komunální techniky - návěs nákladní traktorový
sklápěčkový PRONAR T 654/1, a to od pana J…….. K……., soukromého zemědělce, Roztoky u
Jilemnice 413 PSČ 512 31, který nabídl cenu ve výši 73.810 Kč včetně DPH a prodat mu návěs
za tuto nabídnutou cenu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1089/88/2018 bylo přijato.
3. Otevírání obálek s nabídkami na koupi bytu č. 128/2 na Rých. sídlišti dle Záměru
města č. 3/2018
Na základě Záměru města č. 3/2018 na prodej bytové jednotky č. 128/2 v budově čp. 127, 128 na
Rýchorském sídlišti ve Svobodě nad Úpou, který byl zveřejněn dne 24.4.2018 a lhůta pro
doručování nabídek byla stanovena do 6.6.2018 do 16,30 hodin bylo městu doručeno do podatelny
celkem sedm nabídek v zalepených obálkách. Tajemnice předložila radě zalepené obálky, které
byly postupně otevřeny podle data doručení a čteny údaje z nabídek. Minimální nabídková cena
byla stanovena dle znaleckého posudku od pana Ing. Františka Řezníčka č. 3335/48/17 ze dne
16.10.2017 ve výši 274.000 Kč s tím, že součástí minimální nabídkové ceny musely být i náklady
spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč, cena za
zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800 Kč, náklady za vyklizení, dezinfekci 41.963 Kč a
vymalování bytu včetně úklidu 16.965 Kč), tj. celkem 337.728 Kč, po zaokrouhlení 338.000 Kč.
Minimální nabídková cena tedy musela činit alespoň 338.000 Kč, jinak by byla vyřazena z dalšího
projednávání.
Doručené nabídky:
1) R. M. - 502.000 Kč
2) P. P. - 509.000 Kč
3) J. M. - 451.000 Kč
4) M. B. - 541.997 Kč
5) L. S. - 481.000 Kč
6) H. S. - 370.501 Kč
7) O. Č. - 400.000 Kč
Rada města hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodat bytovou jednotku č. 128/2 v budově čp. 127, 128 na Rýchorském
sídlišti ve Svobodě nad Úpou dle Záměru města č. 3/2018 panu M……. B……., který podal
nejvyšší nabídku ve výši 541.997,-Kč. Minimální nabídková cena musela činit alespoň 338.000
Kč a podáno bylo celkem sedm nabídek (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1090/88/2018 bylo přijato.
4. Výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky vedené v ZPŘ na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena dokumentace otevírání a vyhodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky vedené v zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města
Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky
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byla dle projektantských rozpočtů ve výši 17.419.688,- Kč bez DPH. V rámci výběrového řízení,
kdy kompletní zadávací dokumentace byla zveřejněna Profilu zadavatele od 3.5.2018 a lhůta pro
doručení nabídek byla stanovena v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek do
28.5.2018. Ve lhůtě pro podání nabídek byla předložena pouze jedna nabídka, a to od společnosti
Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 035 05 847, který nabídl cenu
ve výši 16.501.449,74 Kč bez DPH (19.966.754,19 Kč včetně DPH). Jednotlivé části veřejné
zakázky byly oceněny takto:
- rekonstrukce chodníků - 8.855.264,18 Kč bez DPH (10.714.869,90 Kč včetně DPH), přičemž na
tuto část VZ je přiznána dotace z IROP v max. výši 8.962.616,49 Kč
- oprava veřejného osvětlení - 7.646.185,36 Kč bez DPH (9.251.884,29 Kč včetně DPH).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou" nabídku
od firmy Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, která
byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu
ve výši 16.501.449,74 Kč bez DPH (19.966.754,19 Kč včetně DPH). Předpokládaná hodnota
zakázky dle Výzvy byla 17.419.688,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1091/88/2018 bylo přijato.
5. Schválení autorského dozoru na akci „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného
osvětlení města Svoboda nad Úpou“
Radě města byly předloženy cenové nabídky na výkon autorského dozoru v rámci akce
„Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“, a to od
projektantů:
- Pavel Munzar - část VZ související s opravou veřejného osvětlení, nabídl hodinovou sazbu ve
výši 500 Kč / 1 hod.
- DiK Janák s.r.o. - část VZ související s rekonstrukcí chodníků, nabídl rovněž hodinovou sazbu
ve výši 500 Kč / 1 hod.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenové nabídky na výkon autorského dozoru v rámci akce „Rekonstrukce chodníků a oprava
veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“, a to od projektantů:
- Pavel Munzar - část VZ související s opravou veřejného osvětlení, nabídl hodinovou sazbu ve
výši 500 Kč / 1 hod.
- DiK Janák s.r.o. - část VZ související s rekonstrukcí chodníků, nabídl rovněž hodinovou sazbu
ve výši 500 Kč / 1 hod.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1092/88/2018 bylo přijato.
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6. Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 8/2018 byla radě předložena žádost o pronájem části
parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 od paní L….. H………… za účelem
umístění předzahrádky před Lucky Bistrem na dobu určitou do 31.10.2018. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 paní L…. H……….
za účelem umístění předzahrádky před Lucky Bistrem na dobu určitou do 31.10.2018 za nájemné
dle Sazebníku města ve výši 500,-Kč za celou dobu nájmu do 31.10.2018.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1093/88/2018 bylo přijato.
7. Pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 9/2018 byla radě předložena žádost o pronájem části
parcely p.p.č. 649/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 od paní V…. A……… za účelem
umístění předzahrádky před Národním domem na dobu určitou do 31.10.2018. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 paní V…. A…….
za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na dobu určitou do 31.10.2018 za
nájemné ve výši 500,-Kč za celou dobu nájmu do 31.10.2018.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1094/88/2018 bylo přijato.
8. Pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 10/2018 byla radě předložena žádost o pronájem části
parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88 m2 od pana M………. Z…….. za
účelem uskladnění stavebního dřeva. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88 m2 panu M………
Z……….. za účelem uskladnění stavebního dřeva, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní dobou
bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 10,-Kč / 1 m2 / ročně.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1095/88/2018 bylo přijato.
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9. Pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 11/2018 byla radě předložena žádost o pronájem části
parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 175 m2 od pana A……… S……. za
účelem využívání jako zahrádky. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 175 m2 panu A…….
S…….. za účelem využívání jako zahrádky, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez
udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 2,-Kč / 1 m2/ rok, tj. za minimální
nájemné ve v 500,-Kč ročně.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1096/88/2018 bylo přijato.
10. Pronájem části parcely p.p.č. 904 a části parcely p.p.č. 937, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 12/2018 byla radě předložena žádost o pronájem
parcely p.p.č. 904 o výměře 163 m2 a parcely p.p.č. 937 o výměře 45 m2, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou od pana J…….. S………… za účelem využívání jako místa pro posezení. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 904 o výměře 163 m2 a parcely p.p.č. 937 o výměře 45 m2, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou panu J…… S………… za účelem využívání jako místa pro posezení na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3M bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 2,Kč / 1 m2 / rok, tj. za minimální nájemné ve výši 500,-Kč ročně.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1097/88/2018 bylo přijato.
11. Pronájem části parcely p.p.č. 343 a části parcely p.p.č. 366, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 13/2018 byl radě předložen návrh dodatku k nájemní
smlouvě. Rada se zabývala danou záležitostí a konstatovala, že město dosud nevydalo stanovisko
k projektové dokumentaci a nevydalo souhlas se stavbou "Farmapark Muchomůrka" na parcelách
p.p.č. 366 a 343, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s ohledem na aktualizaci objektů v rámci stavby,
protože stavební dosud město nepožádal o vydání stanoviska. Bylo tedy hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání pronájmu části p.p.č. 343 a p.p.č. 366 dle Záměru města č. 13/2018, jelikož město
dosud nevydalo stanovisko k projektové dokumentaci a nevydalo souhlas se stavbou "Farmapark
Muchomůrka" na parcelách p.p.č. 366 a 343, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s ohledem na
aktualizaci objektů v rámci stavby, protože stavební dosud město nepožádal o vydání stanoviska.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1098/88/2018 bylo přijato.
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12. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v
lokalitě Třešňovka (dle zákresu v příloze žádosti). Žadatel je z Hradce Králové, a proto se rada
blíže zabývala polohou požadované části parcely. Jedná se o část nad parcelou p.p.č. 394/17 a
pronájmem by mohlo dojít k zamezení průchodu na další část parcely, a proto se rada shodla na
tom, že nabídne žadateli jinou část parcely směrem k druhému okraji parcely a pověřuje Mgr.
Schöna, aby s žadatelem projednal. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v lokalitě Třešňovka
(dle zákresu v příloze žádosti), protože se jedná o část nad parcelou p.p.č. 394/17 a pronájmem by
mohlo dojít k zamezení průchodu na další část parcely, a proto se rada shodla na tom, že nabídne
žadateli jinou část parcely směrem k druhému okraji parcely a pověřuje Mgr. Schöna, aby s
žadatelem nabídku rady projednal.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1099/88/2018 bylo přijato.
13. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana M……… P……… o koupi části parcely p.p.č. 265/1 v
k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o cca 120 m2 a rada se zabývala vazbou na
nově vybudovaný chodník za bývalou družinou směrem do Černohorské a vzhledem k tomu, že
spojovací chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván
rada se shodla na tom, prozatím tuto část neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku
i s vazbou na jeho nejbližší okolí. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodat část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle
zákresu v příloze žádosti, protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník za
bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je
nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje prozatím
tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho
nejbližší okolí.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1100/88/2018 bylo přijato.
14. Návrh servisní smlouvy na garážová vrata na nové požární zbrojnici
Stavební technik města předložil radě návrh servisní smlouvy na všechna 4 garážová vrata na nové
hasičské zbrojnici od dodavatele vrat společnosti GARDON INT s.r.o., který nabídl cenu za 1
servisní prohlídku ve výši 10.000 Kč bez DPH + doprava (14 Kč bez DPH za /1 km - firma je z
Jindřichova Hradce, takže nutno počítat cca 700 km tam a zpět). Servisní prohlídku je nutno dělat
2x ročně. Stavební technik informoval, že jedna vrata v rámci stavební dodávky stála cca 32.500
Kč bez DPH a že za ceny jednoho servisu by město mohlo mít každý rok jedny nová vrata. Proto
předložil radě nabídku od společnosti Modela Trutnov CZ s.r.o., kterou sehnal i s ohledem na to,
že je firma z Trutnova a po předběžném jednání se zástupcem firmy bylo zjištěno, že servis vrat
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může dělat jakákoliv servisní firma, která má oprávnění. Nabídka společnosti Modela Trutnov CZ
s.r.o .činí 3.960,-Kč bez DPH za 1 servisní prohlídku + 12 Kč bez DPH / 1 km - dojezd z Trutnova.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti Modela Trutnov CZ s.r.o. na provádění pravidelných servisních prohlídek
garážových vrat na nové hasičské zbrojnici dle cenové nabídky (viz zápis).
Hlasování
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1101/88/2018 bylo přijato.
15. PD na sociální bydlení - návrh na úpravu ceny za dílo
Radě města byly předloženy informace od projektantů, kteří zpracovávají projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci kina na sociální bydlení. K 31.5.2018
odevzdali PD pro stavební povolení a pro účely podání žádosti o dotaci s tím, že na základě
průběžných jednání a zjištění, že objekt je vedený v KN jako budova k bydlení, a proto bylo
upuštěno od samostatné dokumentace DÚR (nebylo nutné dělat změnu využití objektu) a byla
spojena s dokumentací DSP (pro stavební povolení). Z tohoto důvodu navrhli městu úpravu ceny,
a to snížením o 10% z ceny projektu DÚR a DSP (původní cena 890.000 Kč, po snížení 801.000
Kč) s tím, že navrhují i úpravu platebních podmínek, a to po předání DSP 80% ve výši 640.800
Kč a po obstarání DOSS zbývajících 20% ve výši 160.200 Kč. Rada se dále v rámci tohoto bodu
zabývala předanou PD pro stavební povolení, kdy bylo zjištěno nedostatečně zpracované odvádění
dešťových vod z budoucího objektu, a proto starosta ihned volal projektantovi, který přislíbil, že
během zítřka zjistí podrobnosti. Celá PD byla předána Ing. Jiránkoví k další kontrole a bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu ceny snížením za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kina na
sociální bydlení v tom smyslu, že na základě průběžných jednání a zjištění, že objekt je vedený v
KN jako budova k bydlení bylo upuštěno od samostatné dokumentace DÚR (nebylo nutné dělat
změnu využití objektu) a byla spojena s dokumentací DSP (pro stavební povolení). Z tohoto
důvodu projekční kancelář navrhla městu úpravu ceny, a to snížením o 10% z ceny projektu DÚR
a DSP (původní cena 890.000 Kč, po snížení 801.000 Kč) s tím, že navrhují i úpravu platebních
podmínek, a to po předání DSP 80% ve výši 640.800 Kč a po obstarání DOSS zbývajících 20%
ve výši 160.200 Kč.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1102/88/2018 bylo přijato.
16. Žádost o povolení k provádění stavebních prací - čp. 455 Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost zástupce investora společnosti HAS STAVBY s.r.o. o vydání
stanoviska ke stavbě a žádost o povolení k provádění stavebních prací na pozemcích města. Jedná
se stavební úpravy a přístavbu penzionu čp. 455 ve Svobodě nad Úpou (bývalý hotel Sport) včetně
projektové dokumentace. Rada se žádostí zabývala, zejména dostatečným parkováním (součástí
projektu je vybudování velké parkovací plochy vedle současného objektu) a předmětem
stavebních prací na pozemcích města jsou pouze stavební úpravy na chodníku (dojde zde k
posunutí sjezdu a jeho úpravě sjezdu, úpravě stávajících chodníků včetně jejich doplnění, napojení
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splaškové kanalizace do stávající přípojné šachty na splaškovou kanalizaci dle koordinační situace
v PD). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora společnosti HAS STAVBY s.r.o. o vydání
stanoviska ke stavbě s názvem "Stavební úpravy a přístavba penzionu č.p. 455 Svoboda nad Úpou"
a žádost o povolení k provádění stavebních prací na pozemcích města p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Jedná se stavební úpravy a přístavbu penzionu čp. 455 ve Svobodě nad Úpou (bývalý
hotel Sport) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1103/88/2018 bylo přijato.
17. Návrh programu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 20.6.2018
Radě města byl předložen návrh programu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou, které se bude konat ve středu 20. června 2018. Program byl doplněn o bod - Žádost o
prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I (na základě doporučujícího stanoviska z této rady dle
bodu 13) a dále návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Trutnov na výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků. Žádný další návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat ve
středu 20. června 2018 s doplněním o body - Žádost o prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I a
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na výkon přenesené působnosti ve
věcech přestupků.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1104/88/2018 bylo přijato.
18. Přidělení uvolněného bytu č. 10 v DPS a žádost o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 10 v DPS společně s
návrhem na přidělení tohoto bytu (viz příloha zápisu) a dále žádost o zavedení pečovatelské služby
pro občana ze Svobody nad Úpou (také viz příloha zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje přidělení bytu č. 10 dle Pořadníku platného ke dni 1.6.2018 paní H……
G………., pokud přidělení bytu odmítne nabídnout byt dále dle návrhu v příloze
zápisu.
souhlasí
b)
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1105/88/2018 bylo přijato.
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19. Aktuální informace o vyhlášené výzvě č. 82 - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.
Radě města byla předložena aktuální informace ředitelky DPS v souvislosti s avizovanou Výzvou
č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.“, která byla Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhlášena dne 23. 5. 2018 a nakonec pečovatelské služby nebyly zařazeny do podporovaných
aktivit projektů, tudíž plánovaný nákup vozidel nelze v rámci této výzvy uskutečnit (text výzvy
viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ředitelky DPS v souvislosti s avizovanou Výzvou č. 82 „Rozvoj sociálních
služeb (SVL) II.“, která byla Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlášena dne 23. 5. 2018 a
nakonec pečovatelské služby nebyly zařazeny do podporovaných aktivit projektů, tudíž plánovaný
nákup vozidel nelze v rámci této výzvy uskutečnit.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1106/88/2018 bylo přijato.
20. Schválení Výroční zprávy příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za
rok 2017
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou za rok 2017 (viz příloha originálu zápisu), kterou zpracovala ředitelka
Bc. Martina Motejlková. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok
2017 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1107/88/2018 bylo přijato.
21. Návrh na podání žádosti o dotaci z Min. kultury na pořízení vlastní licence
knihovního systému Tritius
Radě města byl předložen návrh knihovnice na podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na
pořízení vlastní licence knihovního systému Tritius dle nabídky (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že dotace je poskytována až do výše 70%. Tajemnice doplnila, že žádost je poměrně
jednoduchá, takže paní knihovnice si ji zpracuje sama a knihovní systém by se pořídil pouze v
případě přidělení dotace. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh knihovnice na podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na pořízení vlastní licence
knihovního systému Tritius dle nabídky (viz příloha originálu zápisu) s tím, že dotace je
poskytována až do výše 70% a knihovní systém bude pořízen pouze v případě přidělení dotace.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1108/88/2018 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 6.6.2018 ve 19,40 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 27.6.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 7.6.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 88. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 6.6.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 88. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 06.06.2018
USNESENÍ č. RM/1088/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku paní K……..K………., bytem Bertholdovo nám. 64, 542 26 Horní Maršov v rámci
výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu čp. 222 ve
Svobodě nad Úpou, která nabídla měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1089/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na koupi komunální techniky - návěs nákladní
traktorový sklápěčkový PRONAR T 654/1, a to od pana J…… K………, soukromého
zemědělce, Roztoky u Jilemnice 413, PSČ 512 31, který nabídl cenu ve výši 73.810 Kč včetně
DPH a prodat mu návěs za tuto nabídnutou cenu.
USNESENÍ č. RM/1090/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodat bytovou jednotku č. 128/2 v budově čp. 127, 128 na Rýchorském
sídlišti ve Svobodě nad Úpou dle Záměru města č. 3/2018 panu M…….. B………, který podal
nejvyšší nabídku ve výši 541.997,-Kč. Minimální nabídková cena musela činit alespoň 338.000
Kč a podáno bylo celkem sedm nabídek (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1091/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce
s názvem "Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou"
nabídku od firmy Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma
nabídla cenu ve výši 16.501.449,74 Kč bez DPH (19.966.754,19 Kč včetně DPH).
Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 17.419.688,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/1092/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenové nabídky na výkon autorského dozoru v rámci akce „Rekonstrukce chodníků a oprava
veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“, a to od projektantů:
- Pavel Munzar - část VZ související s opravou veřejného osvětlení, nabídl hodinovou sazbu ve
výši 500 Kč / 1 hod.
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- DiK Janák s.r.o. - část VZ související s rekonstrukcí chodníků, nabídl rovněž hodinovou sazbu
ve výši 500 Kč / 1 hod.
USNESENÍ č. RM/1093/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 paní L…. H……….
za účelem umístění předzahrádky před Lucky Bistrem na dobu určitou do 31.10.2018 za
nájemné dle Sazebníku města ve výši 500,-Kč za celou dobu nájmu do 31.10.2018.
USNESENÍ č. RM/1094/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 paní V….
A……… za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na dobu určitou do
31.10.2018 za nájemné ve výši 500,-Kč za celou dobu nájmu do 31.10.2018.
USNESENÍ č. RM/1095/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88 m2 panu M……….
Z……….. za účelem uskladnění stavebního dřeva, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní
dobou bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 10,-Kč / 1 m2 / ročně.
USNESENÍ č. RM/1096/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 175 m2 panu A……..
S…………za účelem využívání jako zahrádky, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 2,-Kč / 1 m2/ rok, tj. za minimální
nájemné ve v 500,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/1097/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 904 o výměře 163 m2 a parcely p.p.č. 937 o výměře 45 m2, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou panu J……... S………… za účelem využívání jako místa pro posezení na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3M bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve
výši 2,-Kč / 1 m2 / rok, tj. za minimální nájemné ve výši 500,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/1098/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání pronájmu části p.p.č. 343 a p.p.č. 366 dle Záměru města č. 13/2018, jelikož město
dosud nevydalo stanovisko k projektové dokumentaci a nevydalo souhlas se stavbou
"Farmapark Muchomůrka" na parcelách p.p.č. 366 a 343, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s
ohledem na aktualizaci objektů v rámci stavby, protože stavební dosud město nepožádal o
vydání stanoviska.
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USNESENÍ č. RM/1099/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v lokalitě
Třešňovka (dle zákresu v příloze žádosti), protože se jedná o část nad parcelou p.p.č. 394/17 a
pronájmem by mohlo dojít k zamezení průchodu na další část parcely, a proto se rada shodla
na tom, že nabídne žadateli jinou část parcely směrem k druhému okraji parcely a pověřuje
Mgr. Schöna, aby s žadatelem nabídku rady projednal.
USNESENÍ č. RM/1100/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodat část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle
zákresu v příloze žádosti, protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník
za bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček
je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje
prozatím tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou
na jeho nejbližší okolí.
USNESENÍ č. RM/1101/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti Modela Trutnov CZ s.r.o. na provádění pravidelných servisních
prohlídek garážových vrat na nové hasičské zbrojnici dle cenové nabídky (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1102/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu ceny snížením za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kina na
sociální bydlení v tom smyslu, že na základě průběžných jednání a zjištění, že objekt je vedený
v KN jako budova k bydlení bylo upuštěno od samostatné dokumentace DÚR (nebylo nutné
dělat změnu využití objektu) a byla spojena s dokumentací DSP (pro stavební povolení). Z
tohoto důvodu projekční kancelář navrhla městu úpravu ceny, a to snížením o 10% z ceny
projektu DÚR a DSP (původní cena 890.000 Kč, po snížení 801.000 Kč) s tím, že navrhují i
úpravu platebních podmínek, a to po předání DSP 80% ve výši 640.800 Kč a po obstarání DOSS
zbývajících 20% ve výši 160.200 Kč.
USNESENÍ č. RM/1103/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora společnosti HAS STAVBY s.r.o. o vydání
stanoviska ke stavbě s názvem "Stavební úpravy a přístavba penzionu č.p. 455 Svoboda nad
Úpou" a žádost o povolení k provádění stavebních prací na pozemcích města p.p.č. 774/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jedná se stavební úpravy a přístavbu penzionu čp. 455 ve Svobodě nad
Úpou (bývalý hotel Sport) bez připomínek.
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USNESENÍ č. RM/1104/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat
ve středu 20. června 2018 s doplněním o body - Žádost o prodej části p.p.č. 265/1
v k.ú. Maršov I a Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na výkon
přenesené působnosti ve věcech přestupků.
USNESENÍ č. RM/1105/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje přidělení bytu č. 10 dle Pořadníku platného ke dni 1.6.2018 paní Heleně
Gaislové, pokud přidělení bytu odmítne nabídnout byt dále dle návrhu v příloze
zápisu.
souhlasí
b)
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1106/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ředitelky DPS v souvislosti s avizovanou Výzvou č. 82 „Rozvoj sociálních
služeb (SVL) II.“, která byla Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlášena dne 23. 5. 2018 a
nakonec pečovatelské služby nebyly zařazeny do podporovaných aktivit projektů, tudíž
plánovaný nákup vozidel nelze v rámci této výzvy uskutečnit.
USNESENÍ č. RM/1107/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2017 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1108/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh knihovnice na podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na pořízení vlastní licence
knihovního systému Tritius dle nabídky (viz příloha originálu zápisu) s tím, že dotace je
poskytována až do výše 70% a knihovní systém bude pořízen pouze v případě přidělení dotace.
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