*MESUX000LCSS*
Sp. značka: SVO/2616/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 95. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.10.2018

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.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

3.

Návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby vodovodní přípojky k domu čp. 309
přes pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o prodej části p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o stanovisko města k PD "Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, oba v
k.ú. Maršov I

6.

Návrh servisní smlouvy na pravidelné revize sekčních vrat na nové požární zbrojnici

7.

Žádost o nájem ploch na sloupech veřejného osvětlení za účelem umístění dopravně
informačního značení

8.

Jednání ohledně nepovolené stavby u čp. 183 na Sluneční stráni

9.

Zpráva hodnotící komise v rámci poptávkového řízení "Nákup sněhové frézy ke stroji
Weidemann"

10.

Návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování PD na rekonstrukci školních dílen

11.

Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov

12.

Návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku

13.

Návrh dodatků k nájemní smlouvě a ke smlouvě o výpůjčce obecního majetku –
Farmapark Muchomůrka

14.

Žádost o navrácení příspěvku na opravu komunikací ze smlouvy č. SML000502 ze dne
14.5.2018

15.

Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

1

1. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly
přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence
modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1183/95/2018 bylo přijato.
2. Návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem nájem části parcely p.p.č. 774/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2 za účelem užívání jako parkoviště s 10 parkovacími
místy pro klienty hotelu SKI HOTEL čp. 425, ulice 5. května, Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu). Rada neměla k návrhu nájemní smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem nájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
156 m2 za účelem užívání jako parkoviště s 10 parkovacími místy pro klienty hotelu SKI HOTEL
čp. 425, ulice 5. května, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1184/95/2018 bylo přijato.
3. Návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby vodovodní přípojky k domu čp. 309
přes pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh výše uvedené smlouvy s tím, že v rámci jednání rady byl tento
návrh Mgr. Hynkem doplněn, opraven a konečné znění bude předloženo na příštím jednání rady.
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby vodovodní přípojky k domu čp. 309 přes pozemky
města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že tento návrh bude do příštího
jednání doplněn a upraven dle připomínek Mgr. Hynka.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1185/95/2018 bylo přijato.
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4. Žádost o prodej části p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 197 na Sluneční stráni o odprodej části
parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tento pozemek je veden v Katastru nemovitostí jako
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Rada se žádostí zabývala a konstatovala,
že pozemky, které jsou vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude prodávat, protože
slouží jako komunikace, přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu v rámci zimní
údržby apod., a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento
pozemek je veden v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace a pozemky, které jsou vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude
prodávat, protože slouží jako komunikace, přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu
v rámci zimní údržby apod.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1186/95/2018 bylo přijato.
5. Žádost o stanovisko města k PD "Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, oba v
k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost Ing. arch. Jaroslava Voceďálka o stanovisko města ke záměru
stavby „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I“ včetně projektové
dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že se
záměrem bude souhlasit, ale pouze za podmínky, že investor uzavře s městem Dohodu o příspěvku
na opravu komunikací, protože záměr stavby v lokalitě na Novém světě nesporně ovlivní stav
komunikace v daném místě.
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
předběžně se záměrem stavby „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I“,
ale podmínkou pro vydání kladného stanoviska a udělení konečného souhlasu je uzavření Dohody
o příspěvku na opravu komunikací, protože záměr stavby v lokalitě na Novém světě nesporně
ovlivní stav komunikace v daném místě, a proto požaduje po investorovi předložení rozpočtu
stavby za účelem stanovení výše příspěvku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1187/95/2018 bylo přijato.
6. Návrh servisní smlouvy na pravidelné revize sekčních vrat na nové požární zbrojnici
Radě města byl předložen návrh servisní smlouvy na pravidelné revize sekčních vrat na nové
požární zbrojnici se společností Modela Trutnov CZ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Rada se
návrhem zabývala a požaduje pouze upravit lhůtu pro provedení servisního zásahu a odstranění
závady na 2 pracovní dny. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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servisní smlouvu na pravidelné revize sekčních vrat na nové požární zbrojnici se společností
Modela Trutnov CZ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že požaduje pouze upravit lhůtu pro
provedení servisního zásahu a odstranění závady na 2 pracovní dny.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1188/95/2018 bylo přijato.
7. Žádost o nájem ploch na sloupech veřejného osvětlení za účelem umístění dopravně
informačního značení
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o nájem ploch na umístění tří
kusů dopravně informačního značení na nových sloupech veřejného osvětlení o rozměru 1,5 x 1,0
metru. Vizualizace dopravně informačního značení byla součástí žádosti. Byla vedena obecná
diskuse o podmínkách umístění reklam na nových sloupech veřejného osvětlení, ovšem bez
konkrétního výsledku s tím, že by bylo vhodné v Ceníku pronájmu aktualizovat položky, protože
z ceníku není patrné, zda se jedná o reklamu na sloupech VO nebo o reklamu pevně spojenou se
zemí.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o nájem ploch na umístění tří kusů dopravně informačního
značení na nových sloupech veřejného osvětlení o rozměru 1,5 x 1,0 metru dle vizualizace
dopravně informačního značení v příloze žádosti s tím, že návrh nájemní smlouvy s upřesněnými
podmínkami bude předložen na příštím jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1189/95/2018 bylo přijato.
8. Jednání ohledně nepovolené stavby u čp. 183 na Sluneční stráni
Na základě požadavku Ing. Jiránka byla radě předložena informace o nepovolené stavbě
zastřešeného stání u čp. 183 na Sluneční stráni. Stavební úřad na základě oznámení Ing. Jiránka
tuto stavbu vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení prací (č.j. SVO/2676/2018 ze dne
4.10.2018) a zahájil řízení o odstranění stavby (č.j. SVO/2679/2018 ze dne 4.10.2018). Na základě
toho stavebník doručil na MěÚ omluvný dopis v tom smyslu, že netušil, že porušuje stavební zákon
a vysvětlil, že chtěl řešit parkování na svém pozemku a ušetřit tak veřejnou plochu v dané lokalitě.
Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že dle územního plánu je stavba v pořádku, ale stavebník
musí předložit projekt stavby, geometrický plán zaměření (dokazující skutečnost, že stavba stojí
na jeho pozemku), a dále splnit další podmínky jako je vsakování dešťových vod, zabezpečit spad
sněhu mimo přilehlou komunikaci, zajistit zkoušku pro průjezd záchranných složek (zejména
hasičského vozu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o nepovolené stavbě zastřešeného stání u čp. 183 na Sluneční stráni (podrobně viz zápis)
s tím, že dle územního plánu je stavba v pořádku, ale stavebník musí předložit projekt stavby,
geometrický plán zaměření (dokazující skutečnost, že stavba stojí na jeho pozemku), a dále splnit
další podmínky jako je vsakování dešťových vod, zabezpečit spad sněhu mimo přilehlou
komunikaci, zajistit zkoušku pro průjezd záchranných složek (zejména hasičského vozu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1190/95/2018 bylo přijato.
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9. Zpráva hodnotící komise v rámci poptávkového řízení "Nákup sněhové frézy ke
stroji Weidemann"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR
na dodávku „Nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku „Nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann“, a to
společnost AGROTIP – Široký, IČ 259 21 355, který nabídl nejvýhodnější cenu ve výši
184.500,-Kč bez DPH (223.245,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o
dílo, které byla součástí nabídky dodavatele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1191/95/2018 bylo přijato.
10. Návrh Výzvy k podání nabídky na zpracování PD na rekonstrukci školních dílen
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci školních dílen“ (viz příloha originálu zápisu). Rada
hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci školních dílen“ (viz příloha originálu zápisu).
b) Výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Ing. Jan Chaloupský, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 4
- Ing. Marek Pavlíček, IČ 41227221, se sídlem Rooseveltova 2844, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
- Ing. Karel Peterka, IČ 40102238, se sídlem Ostrčilova 930, 541 01 Trutnov

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1192/95/2018 bylo přijato.
11. Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1193/95/2018 bylo přijato.
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12. Návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku
Radě města byl předložen návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci movitého majetku města,
který je nefunkční. Jedná se o šest položek dle soupisu – kávovar, fax, záložní zdroj, tiskárna,
monitor, PC server (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci movitého majetku města, který je nefunkční (šest
položek dle soupisu – kávovar, fax, záložní zdroj, tiskárna, monitor, PC server) s tím, že pověřuje
paní Martu Vlčkovou, aby zajistila vyřazení z majetku a dokončení fyzické likvidace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1194/95/2018 bylo přijato.
13. Návrh dodatků k nájemní smlouvě a ke smlouvě o výpůjčce obecního majetku –
Farmapark Muchomůrka
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byly předloženy návrhy výše uvedených dodatků, které byly zpracovány v souvislosti
s pravomocným územním rozhodnutím na umístění staveb Farmaparku Muchomůrka (viz přílohy
originálu zápisu). V dodatku k nájemní smlouvě je sjednáno prodloužení nájmu do 31.8.2032, jsou
upřesněny výměry pronajatých částí parcel p.p.č. 343 a 366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
v souladu se Záměrem města č. 18/2018. V dodatku ke Smlouvě o výpůjčce dochází pouze
k upřesnění výměry pronajatých pozemků, rozsah výpůjčky ani povinnosti se nemění. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce obecního majetku ze dne 28.5.2014 (ve kterém dochází pouze
k upřesnění výměry pronajatých pozemků, rozsah výpůjčky ani povinnosti se nemění) a Dodatek
č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.5.2014 (ve kterém je sjednáno prodloužení nájmu do
31.8.2032, jsou upřesněny výměry pronajatých částí parcel p.p.č. 343 a 366, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou v souladu se Záměrem města č. 18/2018).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1195/95/2018 bylo přijato.
14. Žádost o navrácení příspěvku na opravu komunikací ze smlouvy č. SML000502 ze
dne 14.5.2018
Radě města byla předložena žádost zástupce investora stavebního záměru „Stavební úpravy
bytového domu č.p. 4 na parc.č. 59,119/8 a 119/9, v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ o
navrácení příspěvku na opravu komunikací, který uhradil na základě Dohody o příspěvku na
opravu komunikací č. SML000502 ze dne 14.5.2018. Investor oznámil městu, že odstoupil od
svého stavebního záměru z důvodů nepředvídatelného průběhu v procesu vyřízení stavebního
povolení, které investor nezavinil. Stavební povolení nenabylo právní moci s ohledem na odvolání
jednoho z účastníků řízení, a proto investor požádal stavební úřad o zpětvzetí žádosti o vydání
stavebního povolení, což potvrdil Ing. Hůrka. V dané věci tedy rada konstatovala, že až bude
pravomocné usnesení stavebního úřadu o ukončení stavebního řízení, bude prověřen stav
komunikací, sepsána dohoda o ukončení platnosti Dohody o příspěvku na opravu komunikací a po
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oboustranném podpisu bude na základě vystaveného dobropisu částka vrácena investorovi. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost zástupce investora stavebního záměru „Stavební úpravy bytového domu č.p. 4 na parc.č.
59,119/8 a 119/9, v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ o navrácení příspěvku na opravu
komunikací, který uhradil na základě Dohody o příspěvku na opravu komunikací č. SML000502
ze dne 14.5.2018. Investor oznámil městu, že odstoupil od svého stavebního záměru z důvodů
nepředvídatelného průběhu v procesu vyřízení stavebního povolení, které investor nezavinil.
Stavební povolení nenabylo právní moci s ohledem na odvolání jednoho z účastníků řízení, a proto
investor požádal stavební úřad o zpětvzetí žádosti o vydání stavebního povolení, což potvrdil Ing.
Hůrka. V dané věci tedy rada konstatovala, že až bude pravomocné usnesení stavebního úřadu o
ukončení stavebního řízení, bude prověřen stav komunikací, sepsána dohoda o ukončení platnosti
Dohody o příspěvku na opravu komunikací a po oboustranném podpisu bude na základě
vystaveného dobropisu částka vrácena investorovi.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1196/95/2018 bylo přijato.
15. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o prodej části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se
o část zahrádkářské kolonie Třešňovka v přední části, která navazuje na sousední p.p.č 413.
Vzhledem k tomu, že by odprodejem této části došlo k zamezení průchodu ke zbývajícím
zahrádkám, rada provede prověření v terénu a poté se k žádosti vrátí.
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o prodej části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti a provede
prověření v terénu z důvodů popsaných v zápise, a poté se k žádosti vrátí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1197/95/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.10.2018 ve 20,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady se bude konat ve středu 24.10.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
14.10.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 95. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 10.10.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 95. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.10.2018
USNESENÍ č. RM/1183/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí
do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1184/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem nájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 156 m2 za účelem užívání jako parkoviště s 10 parkovacími místy pro klienty hotelu
SKI HOTEL čp. 425, ulice 5. května, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez
připomínek.
USNESENÍ č. RM/1185/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby vodovodní přípojky k domu čp. 309 přes
pozemky města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že tento návrh bude
do příštího jednání doplněn a upraven dle připomínek Mgr. Hynka.
USNESENÍ č. RM/1186/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento
pozemek je veden v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace a pozemky, které jsou vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude
prodávat, protože slouží jako komunikace, přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání
sněhu v rámci zimní údržby apod.
USNESENÍ č. RM/1187/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
předběžně se záměrem stavby „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov
I“, ale podmínkou pro vydání kladného stanoviska a udělení konečného souhlasu je uzavření
Dohody o příspěvku na opravu komunikací, protože záměr stavby v lokalitě na Novém světě
nesporně ovlivní stav komunikace v daném místě, a proto požaduje po investorovi předložení
rozpočtu stavby za účelem stanovení výše příspěvku.
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USNESENÍ č. RM/1188/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
servisní smlouvu na pravidelné revize sekčních vrat na nové požární zbrojnici se společností
Modela Trutnov CZ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že požaduje pouze upravit lhůtu
pro provedení servisního zásahu a odstranění závady na 2 pracovní dny.
USNESENÍ č. RM/1189/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o nájem ploch na umístění tří kusů dopravně
informačního značení na nových sloupech veřejného osvětlení o rozměru 1,5 x 1,0 metru dle
vizualizace dopravně informačního značení v příloze žádosti s tím, že návrh nájemní smlouvy
s upřesněnými podmínkami bude předložen na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/1190/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o nepovolené stavbě zastřešeného stání u čp. 183 na Sluneční stráni (podrobně viz
zápis) s tím, že dle územního plánu je stavba v pořádku, ale stavebník musí předložit projekt
stavby, geometrický plán zaměření (dokazující skutečnost, že stavba stojí na jeho pozemku), a
dále splnit další podmínky jako je vsakování dešťových vod, zabezpečit spad sněhu mimo
přilehlou komunikaci, zajistit zkoušku pro průjezd záchranných složek (zejména hasičského
vozu).
USNESENÍ č. RM/1191/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku „Nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann“, a
to společnost AGROTIP – Široký, IČ 259 21 355, který nabídl nejvýhodnější cenu ve výši
184.500,-Kč bez DPH (223.245,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo, které byla součástí nabídky dodavatele.
USNESENÍ č. RM/1192/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci školních dílen“ (viz příloha originálu zápisu).
b) Výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Ing. Jan Chaloupský, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 4
- Ing. Marek Pavlíček, IČ 41227221, se sídlem Rooseveltova 2844, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
- Ing. Karel Peterka, IČ 40102238, se sídlem Ostrčilova 930, 541 01 Trutnov

USNESENÍ č. RM/1193/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
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USNESENÍ č. RM/1194/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci movitého majetku města, který je nefunkční
(šest položek dle soupisu – kávovar, fax, záložní zdroj, tiskárna, monitor, PC server) s tím, že
pověřuje paní Martu Vlčkovou, aby zajistila vyřazení z majetku a dokončení fyzické likvidace.
USNESENÍ č. RM/1195/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce obecního majetku ze dne 28.5.2014 (ve kterém dochází
pouze k upřesnění výměry pronajatých pozemků, rozsah výpůjčky ani povinnosti se nemění) a
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.5.2014 (ve kterém je sjednáno
prodloužení nájmu do 31.8.2032, jsou upřesněny výměry pronajatých částí parcel p.p.č. 343 a
366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města č. 18/2018).
USNESENÍ č. RM/1196/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost zástupce investora stavebního záměru „Stavební úpravy bytového domu č.p. 4 na parc.č.
59,119/8 a 119/9, v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ o navrácení příspěvku na opravu
komunikací, který uhradil na základě Dohody o příspěvku na opravu komunikací č.
SML000502 ze dne 14.5.2018. Investor oznámil městu, že odstoupil od svého stavebního
záměru z důvodů nepředvídatelného průběhu v procesu vyřízení stavebního povolení, které
investor nezavinil. Stavební povolení nenabylo právní moci s ohledem na odvolání jednoho
z účastníků řízení, a proto investor požádal stavební úřad o zpětvzetí žádosti o vydání
stavebního povolení, což potvrdil Ing. Hůrka. V dané věci tedy rada konstatovala, že až bude
pravomocné usnesení stavebního úřadu o ukončení stavebního řízení, bude prověřen stav
komunikací, sepsána dohoda o ukončení platnosti Dohody o příspěvku na opravu komunikací
a po oboustranném podpisu bude na základě vystaveného dobropisu částka vrácena investorovi.
USNESENÍ č. RM/1197/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o prodej části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti a
provede prověření v terénu z důvodů popsaných v zápise, a poté se k žádosti vrátí.
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