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Sp. značka: SVO/2211/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 92. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 05.09.2018

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, Mgr. Petr Týfa, Ing. Jaroslav Chmelař
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek VZMR na stavební práce s názvem "Školní
dílny - oprava střechy"

2.

Cenové nabídky na provedení finanční kontroly v příspěvkových organizacích

3.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Návrh na opravu části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodňovacího žlabu

5.

Pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Pronájem části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Vyjádření města k územnímu souhlasu na kanalizační přípojku pro čp. 162 a 405 v
Kostelní ulici

8.

Návrh smlouvy na tisk knihy o historii Svobody s vybraným dodavatelem

9.

Návrh na pořízení sněhové frézy ke komunální technice

10.

Návrh a nabídka zhotovení elektroinstalace v přístřešku u Benziny

11.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek VZMR na stavební práce s názvem "Školní
dílny - oprava střechy"
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona s názvem "Školní dílny - oprava
střechy" byli osloveni tři dodavatelé v souladu s usnesením rady. Ve lhůtě pro podání nabídek byla
městu doručeno pouze jedna nabídka, a to od pana Oldřicha Vydry, IČ 65210522, se sídlem Hajnice
229, PSČ 544 66. Předpokládaná hodnota zakázky činila 214.525,-Kč bez DPH. Pan Vydra nabídl cenu
ve výši 208.861,67 Kč bez DPH (252.722,62 Kč včetně DPH).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona s názvem
"Školní dílny - oprava střechy", a to pana Oldřicha Vydru, IČ 65210522, se sídlem Hajnice 229, PSČ
544 66. Předpokládaná hodnota zakázky činila 214.525,-Kč bez DPH. Pan Vydra nabídl cenu ve výši
208.861,67 Kč bez DPH (252.722,62 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo, jejíž znění bylo součástí zadávací dokumentace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1156/92/2018 bylo přijato.

2. Cenové nabídky na provedení finanční kontroly v příspěvkových organizacích
Radě města byly předloženy tři cenové nabídky od externích auditorů, kteří mají potřebná oprávnění a
mohou vykonávat kontrolu podle zákona o finanční kontrole, na provedení finanční kontroly obou
příspěvkových organizací města dle doporučení auditorů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
ve Zprávě o přezkumu hospodaření města za rok 2017. Byly doručeny tyto nabídky (viz přílohy
originálu zápisu):
1) ON-OK Libina s.r.o., IČ 258 73 440, se sídlem č.p. 190, 788 05 Libina - nabízí cenu celkem
18.000 Kč bez DPH, 21.780 Kč včetně DPH (ZŠ - 12.100 Kč, DPS - 9.680 Kč)
2) RONDANE s.r.o., IČ 273 18 842, se sídlem Na Roli 2626/25, 466 01 Jablonec nad Nisou - nabízí
cenu celkem 29.600 Kč (každá PO za 14.800 Kč)
3) ÚČTY spol. s r.o., IČ 252 63 391, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř nabízí cenu celkem 60.000 Kč bez DPH, 72.600 Kč včetně DPH (ZŠ - 42.350 Kč, DPS - 30.250 Kč)
Rada se rozhodla pro nejlevnější nabídku, a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od externího auditora na provedení finanční kontroly obou příspěvkových organizací
města dle doporučení auditorů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve Zprávě o přezkumu
hospodaření města za rok 2017, a to od společnosti ON-OK Libina s.r.o., IČ 258 73 440, se sídlem
č.p. 190, 788 05 Libina, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu ve výši celkem 18.000 Kč bez DPH,
21.780 Kč včetně DPH (ZŠ - 12.100 Kč, DPS - 9.680 Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1157/92/2018 bylo přijato.
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3. Žádost o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníků sousední nemovitosti o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 16/2018. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh pozemku
zahrada, s tím, že po žadateli bude požadováno uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč, na základě úhrady
bude objednán znalecký posudek na ocenění parcely a dále rada doporučuje zastupitelstvu, aby se v
případě tohoto prodeje zabývalo určením výše nájemného zpětně za užívání parcely bez právního titulu
(ze zákona je možné požadovat maximálně 3 roky zpětně).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1158/92/2018 bylo přijato.

4. Návrh na opravu části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodňovacího žlabu
Radě města byl předložen návrh na opravu části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodňovacího
žlabu. Jedná se o část komunikace mezi domy, kde jsou položeny velké žulové kostky, kdy spáry mezi
kostkami jsou hluboko vymleté a odvodňovací žlab není možné čistit, protože jej vlastník sousední
nemovitosti po povodních v roce 2013 napevno upevnil do komunikace a technická četa tak nemůže
žlab pravidelně čistit. Po několika letech od povodní je žlab zcela zarostlý. Stavební technik navrhl
výměnu žulových kostek za asfaltový beton, protože dle jeho názoru je tento druh kostek na komunikaci
zcela nevhodný (odhadovaná částka cca 330 tis. Kč). Dále stavební technik předložil cenovou nabídku
na novou vpusť, odstranění stávajících žlabů, uložení potrubí DN 200 ve výši cca 101 tis. Kč. Byla
vedena dlouhá diskuse o tom, jak v této lokalitě teče voda při deštích, o funkčnosti žlabu a celkové
dispozici dané komunikace. Výsledkem diskuse bylo, že město prozatím odstraní napevno přidělané
rošty, vyčistí žlab a zpětně budou rošty připevněny, ale pouze každý druhý, aby bylo možné žlab
pravidelně čistit. Vlastník sousední nemovitosti bude upozorněn, že pokud opět svévolně provede
připevnění všech roštů, které nejsou v jeho majetku, a zabrání tak pravidelnému čištění, bude město
požadovat náhradu způsobených škod na jeho majetku. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na opravu části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodňovacího žlabu tak, že město
prozatím odstraní napevno přidělané rošty, vyčistí žlab a zpětně budou rošty připevněny, ale pouze
každý druhý, aby bylo možné žlab pravidelně čistit. Vlastník sousední nemovitosti bude upozorněn, že
pokud opět svévolně provede připevnění všech roštů, které nejsou v jeho majetku, a zabrání tak
pravidelnému čištění, bude město požadovat náhradu způsobených škod na jeho majetku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1159/92/2018 bylo přijato.

5. Pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně žádosti o pronájem části parcely p.p.č. 394/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (lokalita Třešňovka). Na pronájem této části parcely byl zveřejněn záměr
pronájmu č. 20/2018 v souladu s usnesením rady z 91. schůze dne 15.8.2018. Rada se danou lokalitou
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znovu zabývala a zjistila, že všechny zahrádky v této lokalitě jsou již rozprodány a tot by byla jediná
zahrádka v pronájmu, a proto rozhodla takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje stejné části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře cca 260 m2 v
lokalitě Třešňovka (stejná část parcely jako v původním Záměru města č. 20/2018).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1160/92/2018 bylo přijato.

6. Pronájem části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Z projednávání tohoto bodu a z hlasování se vyloučil Mgr. Týfa.
Na základě zveřejněného Záměru města č. 19/2018 byla radě předložena jediná žádost stávajících
nájemců o pronájem části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, resp. o prodloužení nájmu do
31.12.2028. S ohledem na skutečnost, že nebyla přijata jiná žádost, rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení nájmu části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou stávajícím nájemcům do
31.12.2028 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1161/92/2018 bylo přijato.

7. Vyjádření města k územnímu souhlasu na kanalizační přípojku pro čp. 162 a 405 v
Kostelní ulici
Radě města byly předloženy dvě žádosti o stanovisko města k vydání územního souhlasu na umístění
kanalizační přípojky pro domy čp. 162 a 405 v Kostelní ulici. Rada se zabývala předloženými
projektovými dokumentacemi, které pro vlastníky objektů zajišťovala společnost Vodovody a
kanalizace a.s. (dále jen "VAK") celé akce odkanalizování zbývajících částí města Svobody nad Úpou.
Starosta informoval radu, že PD neodpovídají skutečnosti, ve většině případů se přípojky s ohledem na
skutečný stav v terénu budují jinak. Dále se rada zabývala majetkoprávními otázkami, protože celá akce
je v režii společnosti VAK, město se podílí pouze finanční spoluúčastí, ale stále není jasné, jakým
způsobem budou vypořádány majetkoprávní vztahy mezi městem, VAK a vlastníky objektů, kteří
budou budovat přípojky (část přípojky budou mít na vlastních pozemcích a někdy bude část přípojky
umístěna do obecního pozemku a tato část je součástí projektu VAK jako veřejná část přípojek). Ze
strany společnosti VAK dosud nebylo předloženo žádné vyjádření, jakým způsobem budou majetkové
vztahy řešeny. Rada se shodla na tom, že bude lepší přípojky vybudovat v rámci projektu ve spolupráci
s VAK a teprve na základě PD skutečného provedení stavby posléze dořešit územní souhlasy a patřičné
právní tituly, resp. smlouvy.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o stanoviska k územnímu souhlasu pro vybudování kanalizačních přípojek pro
domy čp. 162 a 405 v Kostelní ulici (podrobně viz zápis), protože je třeba vysvětlit od zástupců
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společnosti Vodovody a kanalizace a.s. pojem veřejná část přípojky, která se umísťuje na pozemek
města, zda se v budoucnu tyto části stanou či nestanou vlastnictvím jednotlivých vlastníků
připojovaných nemovitostí a teprve poté bude možné zpracovat patřičný právní titul, resp. smlouvu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1162/92/2018 bylo přijato.
8. Návrh smlouvy na tisk knihy o historii Svobody s vybraným dodavatelem
Radě města byl předložen návrh smlouvy na tisk knihy o historii Svobody s vybraným dodavatelem
PAPÍRNY BRNO a.s. Tajemnice sdělila radě, že se ji k návrhu smlouvy dosud nevyjádřil Mgr. Reil
coby hlavní autor a není tedy možné stanovit termíny a smlouvu dopracovat. Rada tedy hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu smlouvy na tisk knihy o historii Svobody s vybraným dodavatelem PAPÍRNY
BRNO a.s. do doby, než se ke smlouvě vyjádří Mgr. Reil coby hlavní autor.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1163/92/2018 bylo přijato.
9. Návrh na pořízení sněhové frézy ke komunální technice
Radě města byl předložen návrh na pořízení sněhové frézy k novému stroji Weidermann. Nákup frézy
byl již v loňském rozpočtu, ale protože nákup techniky se posunul až na letošní rok s ohledem na delší
dodací lhůty, je návrh podán znovu. Tajemnice dodala, že v návrhu rozpočtového opatření č. 6/2018,
který se bude projednávat na 19. ZM dne 12.9.2018 je zapracován návrh na posílení rozpočtu o částku
300 tis. Kč, ale jedná se pouze o odhad. Bude záležet na tom, zda město chce pořídit originální
příslušenství ke stroji nebo dostupnou alternativu se stejnými technickými vlastnostmi.
Dále se rada zabývala přípravou zimní údržby, kdy bylo konstatováno, že problémy se zimní údržbou
jsou zejména v Maršově II. Starosta navrhl, že by bylo možné zimní údržbu v Maršově II zajišťovat
prostřednictvím technické čety města a dodavatelské firmě (která bude vybrána) svěřit jinou ucelenou
část města tak, aby byla blízko sídla firmy.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh na pořízení sněhové frézy k novému stroji Weidermann, pokud zastupitelstvo
odsouhlasí rozpočtovou změnu a pověřuje tajemnici, aby připravila do příštího
jednání rady návrh výběrového řízení na nákup techniky.
pověřuje
b)
starostu města, aby zahájil přípravu zimní údržby 2018/2019 s tím, že by bylo vhodné
zabezpečit organizační změnu dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1164/92/2018 bylo přijato.
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10. Návrh a nabídka zhotovení elektroinstalace v přístřešku u Benziny
Radě města byl předložen návrh a jedna cenová nabídka (viz příloha originálu zápisu) na zhotovení
elektroinstalace ve vybudovaném přístřešku u čerpací stanice Benzina, který bude sloužit technické četě
města. Tajemnice doplnila, že v rámci návrhu rozpočtového opatření č. 6/2018 (bude projednáván na
19. ZM dne 12.9.2018) byla posílena položka tak, aby bylo možné elektroinstalaci vybudovat. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na zhotovení elektroinstalace ve vybudovaném přístřešku u čerpací stanice Benzina, který bude
sloužit technické četě města, ale požaduje, aby stavební technik do příští rady zajistil ještě jednu
cenovou nabídku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1165/92/2018 bylo přijato.
11. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost společnosti SKI HOTEL, s.r.o. o pronájem části pozemku
p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě společného jednání v rámci 89. schůze Rady města
dne 27.6.2018. Mgr. Hynek požadoval, aby v zápise bylo uvedeno, že až se bude řešit kolaudace domu,
resp. aby užívání objektu bylo podmíněno tím, že může být provozován pouze ve vztahu k
odpovídajícímu počtu parkovacích míst a pokud tomu tak nebude, tak aby byla užívána pouze část
objektu, na kterou bude mít vlastník či provozovatel objektu zajištěno parkování.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2
dle zákresu v příloze žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1166/92/2018 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 5.9.2018 ve 20,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 26.9.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 6.9.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 92. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 5.9.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 92. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 05.09.2018
USNESENÍ č. RM/1156/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona s
názvem "Školní dílny - oprava střechy", a to pana Oldřicha Vydru, IČ 65210522, se sídlem
Hajnice 229, PSČ 544 66. Předpokládaná hodnota zakázky činila 214.525,-Kč bez DPH. Pan
Vydra nabídl cenu ve výši 208.861,67 Kč bez DPH (252.722,62 Kč včetně DPH). Rada města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo, jejíž znění bylo součástí zadávací dokumentace.
USNESENÍ č. RM/1157/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od externího auditora na provedení finanční kontroly obou příspěvkových
organizací města dle doporučení auditorů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve
Zprávě o přezkumu hospodaření města za rok 2017, a to od společnosti ON-OK Libina s.r.o.,
IČ 258 73 440, se sídlem č.p. 190, 788 05 Libina, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu ve
výši celkem 18.000 Kč bez DPH, 21.780 Kč včetně DPH (ZŠ - 12.100 Kč, DPS - 9.680 Kč).
USNESENÍ č. RM/1158/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh
pozemku zahrada, s tím, že po žadateli bude požadováno uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč, na
základě úhrady bude objednán znalecký posudek na ocenění parcely a dále rada doporučuje
zastupitelstvu, aby se v případě tohoto prodeje zabývalo určením výše nájemného zpětně za
užívání parcely bez právního titulu (ze zákona je možné požadovat maximálně 3 roky zpětně).
USNESENÍ č. RM/1159/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na opravu části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodňovacího žlabu tak, že
město prozatím odstraní napevno přidělané rošty, vyčistí žlab a zpětně budou rošty připevněny,
ale pouze každý druhý, aby bylo možné žlab pravidelně čistit. Vlastník sousední nemovitosti
bude upozorněn, že pokud opět svévolně provede připevnění všech roštů, které nejsou v jeho
majetku, a zabrání tak pravidelnému čištění, bude město požadovat náhradu způsobených škod
na jeho majetku.
USNESENÍ č. RM/1160/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje stejné části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře cca 260
m2 v lokalitě Třešňovka (stejná část parcely jako v původním Záměru města č. 20/2018).
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USNESENÍ č. RM/1161/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení nájmu části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou stávajícím nájemcům do
31.12.2028 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1162/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o stanoviska k územnímu souhlasu pro vybudování kanalizačních přípojek
pro domy čp. 162 a 405 v Kostelní ulici (podrobně viz zápis), protože je třeba vysvětlit od
zástupců společnosti Vodovody a kanalizace a.s. pojem veřejná část přípojky, která se umísťuje
na pozemek města, zda se v budoucnu tyto části stanou či nestanou vlastnictvím jednotlivých
vlastníků připojovaných nemovitostí a teprve poté bude možné zpracovat patřičný právní titul,
resp. smlouvu.
USNESENÍ č. RM/1163/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu smlouvy na tisk knihy o historii Svobody s vybraným dodavatelem
PAPÍRNY BRNO a.s. do doby, než se ke smlouvě vyjádří Mgr. Reil coby hlavní autor.
USNESENÍ č. RM/1164/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh na pořízení sněhové frézy k novému stroji Weidermann, pokud zastupitelstvo
odsouhlasí rozpočtovou změnu a pověřuje tajemnici, aby připravila do příštího
jednání rady návrh výběrového řízení na nákup techniky.
pověřuje
b)
starostu města, aby zahájil přípravu zimní údržby 2018/2019 s tím, že by bylo vhodné
zabezpečit organizační změnu dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1165/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na zhotovení elektroinstalace ve vybudovaném přístřešku u čerpací stanice Benzina, který
bude sloužit technické četě města, ale požaduje, aby stavební technik do příští rady zajistil ještě
jednu cenovou nabídku.
USNESENÍ č. RM/1166/92/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
156 m2 dle zákresu v příloze žádosti.
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