*MESUX000LEDH*
Sp. značka: SVO/2705/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 96. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.10.2018
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, Ing. Jaroslav Chmelař

Omluveni: Mgr. Petr Týfa

Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování
PD na rekonstrukci školních dílen"

2.

Smlouva o právu k umístění a provedení stavby (parkování před Rýchorkou)

3.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti (umístění kanalizace
v rámci akce VAK)

4.

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

5.

Žádost o souhlas s prodloužením platnosti "Havarijního plánu pro polní hnojiště na p.p.č.
270 v k.ú. Maršov II a p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I"

6.

Žádost o souhlas se změnou užívání stavby "Kůlna u rodinného domu čp. 7" - doložení
stanoviska odboru územního plánování MěÚ Trutnov

7.

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

8.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II

9.

Stanovení podmínek pro umísťování reklamních zařízení a dopravně informačních cedulí
na nové sloupy veřejného osvětlení

10.

Příprava zimní údržby v sezoně 2018/2019

11.

Nájemní smlouva s ČLA na pronájem sportovní haly

12.

Protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol obou příspěvkových organizací

13.

Odpis marných investic z účtu 042

14.

Návrh rozpočtu na rok 2019

15.

Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.9.2018 + čerpání
rozpočtu k 30.9.2018, dvě nové žádosti o zavedení pečovatelské služby
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16.

Žádost o povolení na zřízení opěrné zdi ve Staré aleji

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování PD na rekonstrukci školních dílen"
Radě města byla předložena jediná doručená nabídka v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování PD na rekonstrukci školních dílen", a to od Ing. Jana Chaloupského, IČ 11164034, se
sídlem U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 4, který nabídl cenu za zpracování PD ve výši 139.900 Kč bez
DPH (169.279 Kč včetně DPH). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování PD na rekonstrukci školních dílen", a to od
Ing. Jana Chaloupského, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 4, který nabídl cenu
za zpracování PD ve výši 139.900 Kč bez DPH (169.279 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace jako závazný vzor.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1198/96/2018 bylo přijato.
2. Smlouva o právu k umístění a provedení stavby (parkování před Rýchorkou)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby s názvem "K.ú.
Maršov I Parkovací stání Rýchorka", kterou předložil budoucí investor společnost SKI SCHOOL
Krkonoše s.r.o. Návrh smlouvy vypracoval městský právník Mgr. Huspek. Rada se návrhem
zabývala, doplnila termíny pro dokončení stavby nejdéle do 15.11.2020, termín pro uzavření smlouvy
o výpůjčce do 31.12.2020 a dále požaduje doplnit ustanovení o tom, že součástí smlouvy bude
souhrnná technická zpráva včetně situačního výkresu dle příslušné projektové dokumentace. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby s názvem "K.ú. Maršov I Parkovací stání Rýchorka",
kterou předložil budoucí investor společnost SKI SCHOOL Krkonoše s.r.o. společně s projektovou
dokumentací (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že byly doplněny termíny pro dokončení stavby
nejdéle do 15.11.2020, termín pro uzavření smlouvy o výpůjčce do 31.12.2020 a dále ustanovení o
tom, že součástí smlouvy bude souhrnná technická zpráva včetně situačního výkresu dle příslušné
projektové dokumentace pro vydání společného povolení č. 028/18, datum 08.2018, kterou
vypracoval DiK Janák, s.r.o.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1199/96/2018 bylo přijato.
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti (umístění
kanalizace v rámci akce VAK)
Radě města byl předložen návrh smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu
- kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to na pozemku
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města p.p.č. 851/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Starosta radě vysvětlil, že
se jedná o lokalitu připojení multidomků za zdravotním střediskem a následně bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu
- kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou" se společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to na pozemku města p.p.č. 851/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1200/96/2018 bylo přijato.
4. 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 byla předložen 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 (viz příloha
originálu zápisu), kterou vypracoval Mgr. Hynek ve spolupráci s Ing. Hůrkou. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu 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 (viz příloha originálu zápisu),
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1201/96/2018 bylo přijato.
5. Žádost o souhlas s prodloužením platnosti "Havarijního plánu pro polní hnojiště na
p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II a p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I"
Radě města byla předložena žádost o souhlas s prodloužením platnosti "Havarijního plánu pro polní
hnojiště na p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II a p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I". Rada se žádostí zabývala a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s prodloužením platnosti "Havarijního plánu pro polní hnojiště na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I a na
p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II se stejnými podmínkami, které byly stanoveny v roce 2017 a byly
zapracovány do rozhodnutí MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a
vodního hospodářství ze dne 17.2.2017 pod č.j. 17744/2017, sp. zn. 2016/3656/ŽP/BRM a s časovým
omezením do 30.9.2019.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1202/96/2018 bylo přijato.
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6. Žádost o souhlas se změnou užívání stavby "Kůlna u rodinného domu čp. 7" - doložení
stanoviska odboru územního plánování MěÚ Trutnov
Radě města byla předložena žádost o souhlas se změnou užívání stavby "Kůlna u rodinného domu
čp. 7" včetně doložení stanoviska odboru územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2018/4013/R/HOM
ze dne 27.9.2018 (dále jen "stanovisko"), kterým bylo vydáno stanovisko, že záměr žadatele je
přípustný. Záměrem žadatele je změna užívání stavby kůlny u rodinného domu čp. 7 v Maršově II v
ulici Pod Rýchorami, která spočívá v záměru žadatele zbudovat zde zázemí pro bourání, zrání, balení
a zamrazování masa z vlastního chovu a místnost pro zpracování medu. Starosta informoval radu, že
hovořil s panem Hlízou z odboru územního plánování MěÚ Trutnov a zjišťoval informace o změně,
protože při letním místním šetření pan Hlíza deklaroval, že záměr žadatele je nepřípustný. Pan Hlíza
sdělil starostovi, že žadatelka změnila projektovou dokumentaci, ke které již odbor nemohl vznést
výhrady. Z předloženého stanoviska odboru územního plánování MěÚ Trutnov vyplývá, že se jedná
o dokumentaci ke změně užívání stavby, které byla zpracována v červenci 2018 Ing. arch. Veronikou
Novákovou, Ocelová 606/12, Praha 2 - Vinohrady. Žadatelka však ke své žádosti přiložila pouze
výtah z projektu pro technickou pomoc od Ing. arch. Kafky z ledna 2018, tj. původní výkres.
Rada tedy požaduje po žadatelce předložení kompletní projektové dokumentace, která byla
zpracována v červenci 2018 Ing. arch. Veronikou Novákovou, Ocelová 606/12, Praha 2 - Vinohrady
a která byla podkladem pro vydání výše uvedeného stanoviska odboru územního plánování MěÚ
Trutnov. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o souhlas se změnou užívání stavby "Kůlna u rodinného domu čp. 7" a požaduje
po žadatelce předložení kompletní dokumentace ke změně užívání stavby, která byla zpracována v
červenci 2018 Ing. arch. Veronikou Novákovou, Ocelová 606/12, Praha 2 - Vinohrady a která je
citována v doloženém stanovisku odboru územního plánování MěÚ Trutnov, č.j. 2018/4013/R/HOM
ze dne 27.9.2018.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1203/96/2018 bylo přijato.
7. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena znovu žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s tím, že starosta informoval radu o jednání s paní Tichou a dále o šetření, které provedl v
terénu. Paní Tichá konstatovala, že nepožaduje celý pozemek tak, jak uvedla ve své žádosti, stačí jí
spodní část pod cestou a chtěla by na pozemku provozovat zemědělskou a zahrádkářskou činnost (na
pozemku jsou ovocné stromy). Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
znovu projednávání žádosti o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím,
že je nejprve prověřit stávající mokřad ve spodní části parcely, dále je třeba provést svedení vod po
části pozemku a prověřit stav jímání vody pro všechny vlastníky zahrádek a všechny tyto konfliktní
části parcely je třeba prověřit a provést taková opatření, aby byly odstraněny konflikty a mohla se
prodat nekonfliktní část parcely.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1204/96/2018 bylo přijato.
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8. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II od vlastníka
domu čp. 43. Jedná se o parcelu, která je vedena jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace a po parcele vede přístupová cesta ke všem nemovitostem v dané lokalitě. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II od vlastníka domu čp. 43, protože se
jedná o parcelu, která je vedena jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a po
parcele vede přístupová cesta ke všem nemovitostem v dané lokalitě, slouží pro všechny objekty v
dané lokalitě pro účely přístupu a příjezdu a město i s ohledem na zimní údržbu tyto pozemky nechce
prodávat ani pronajímat.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1205/96/2018 bylo přijato.
9. Stanovení podmínek pro umísťování reklamních zařízení a dopravně informačních
cedulí na nové sloupy veřejného osvětlení
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně stanovení podmínek pro umísťování
reklamních zařízení a dopravně informačních cedulí na nové sloupy veřejného osvětlení (viz příloha
originálu zápisu) v souvislosti s přijatým usnesením na minulém jednání rady č. RM/1189/95/2018.
Zejména jde o to, že chyběl záměr města před schválením pronájmu. Dále bylo konstatováno, že
podél hlavní silnice se jedná se o nové sloupy VO, které po převzetí od zhotovitele budou pod záruční
dobou 120 měsíců, tj. 10 let, tudíž jakékoliv umísťování zařízení na sloupy by mělo být pouze ve
spolupráci se zhotovitelem – úplně nejlépe, kdyby zhotovitel udělal kalkulaci na připevnění
reklamních zařízení na nové sloupy VO, město by s ním uzavřelo smlouvu na tuto činnost, kterou by
vykonával pouze on a měl tedy pod kontrolou technickou stránku tak, aby mohl dodržet záruční dobu
120M. Náklady spojené s instalací by byly naúčtovány žadateli společně s nájemným.
Dále je sazby nájmu za umístění cedulí nejsou součástí žádného ceníku, ale byly schváleny na 11.
schůzi RM dne 29.4.2015 a bylo by vhodné je zapracovat do Ceníku služeb (nikoliv Ceníku pronájmu
pozemků).
Dále bylo radě dáno na zvážení, zda by nebylo vhodné stanovit jednotný model reklamních cedulí,
aby byla zaručena jednotná kvalita a design, rozměry, vzhled.
V rámci nové trasy nových sloupů VO by po dokončení mělo město stanovit, na kterých sloupech si
přeje umístit reklamu a na kterých nikoliv, resp. možná opačně vyjmout ty sloupy, na kterých by
umístění reklamních cedulí nebylo vhodné z hlediska dopravní bezpečnosti například. Dále si třeba
ponechat některé sloupy pro vlastní potřebu – reklama či upoutávka na vlastní kulturní akce,
sportovní halu apod., nebo třeba plochu na reklamních zařízení pronajmout – myšleno tak, že by
reklamní zařízení nechalo vyrobit a umístit město (zaručena kvalita a jednotný vzhled) a pronajímalo
pouze plochu. Dále zvážit, zda by součástí žádosti o pronájem už nemohlo být také vyjádření
silničního správního úřadu, které si musí zajistit žadatel.
Nakonec bylo navrženo podmínky pro umísťování reklamních zařízení a dopravně informačních
cedulí vydat formou nového dokumentu „Pravidla pro instalaci zařízení na sloupech veřejného
osvětlení“.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
tajemnici MěÚ, aby připravila pro radu koncept dokumentu „Pravidla pro instalaci
zařízení na sloupech veřejného osvětlení“ dle jednání (viz zápis)
ruší
b)

své usnesení č. RM/1189/95/2018 ze dne 10.10.2018, protože nebyl zveřejněn záměr
města disponovat majetkem města.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1206/96/2018 bylo přijato.
10. Příprava zimní údržby v sezoně 2018/2019
Radě města byla předložena nabídka pana Petra Hassmanna na provádění zimní údržby v lokalitě
Maršov II v zimní sezóně 2018/2019 (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu, že v
rámci zimní údržby dosud není zpracován ani plán zimní údržby a na přípravu organizační změny
zatím neměl čas. rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nabídku pana Petra Hassmanna na provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II v zimní sezóně
2018/2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že organizaci zimní údržby včetně zpracování plánu
zimní údržby na sezonu 2018/2019 rada předává jako úkol novému členu rady, který bude odpovídat
za zimní údržbu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1207/96/2018 bylo přijato.
11. Nájemní smlouva s ČLA na pronájem sportovní haly
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s Českou lesnickou akademií Trutnov na pronájem
sportovní haly od října do 31.3.2019 (viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov na pronájem sportovní haly od října do
31.3.2019 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1208/96/2018 bylo přijato.
12. Protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol obou příspěvkových organizací
Radě města byly předloženy Protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol obou příspěvkových
organizací (viz přílohy originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu),
který je ve všech nálezech bez závad.
b)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřuje ředitelku PO, aby přijala nápravné opatření dle zjištěných nedostatků s
návrhem termínů na jejich odstranění, a to do 30.11.2018.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1209/96/2018 bylo přijato.
13. Odpis marných investic z účtu 042
Radě města byl předložen účetní MěÚ soupis 4 zmařených investic v celkové hodnotě
114.530,20 Kč s návrhem na jejich odpis (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpis 4 zmařených investic v celkové hodnotě 114.530,20 Kč (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje účetní MěÚ provedením účetních operací souvisejících s odpisem.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1210/96/2018 bylo přijato.
14. Návrh rozpočtu na rok 2019
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Rekapitulace plánu účetních odpisů pro rok 2019 pro PO ZŠ a MŠ Svoboda
2) Rekapitulace plánu účetních odpisů pro rok 2018 pro PO DPS
3) Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů DPS Svoboda na rok 2019
4) Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ Svoboda na rok 2019
5) Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 s kalkulací pro rok 2019
6) Návrh rozpočtu na rok 2019 ve formě pracovního rozpisu rozpočtu
7) Koncept Komentáře k návrhu rozpočtu
Tajemnice MěÚ všechny dokumenty okomentovala a vysvětlila, dále rada upravila některé položky,
resp. jejich výši v investičních položkách návrhu rozpočtu (v rozpise poznamenáno). Dále Mgr.
Hynek navrhl doplnit komentář k návrhu rozpočtu hned v úvodu v tom smyslu, aby město bylo
schopno investovat a připravovat projekty, musí je mít v rozpočtu, ale to neznamená, že tyto finanční
prostředky bude čerpat. V návrhu rozpočtu jsou však tyto akce zahrnuty, protože se připravují, a
přestože město neví s jistotou, zda k nim dojde v roce 2019 nebo 2020, musí je rozpočtovat, protože
jinak by se dopustilo porušení zákona o rozpočtových pravidlech, takže ačkoliv návrh rozpočtu
vypadá hrozivě z hlediska deficitu, není tomu tak, protože většina investičních akcí je podmíněna
přidělením dotace.
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu).
b)

rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu).

c)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění.
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění.

d)
e)

Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 s kalkulací měsíční odměny pro
rok 2019 za vykonávání prací pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
f)
koncept návrhu rozpočtu města Svoboda nad Úpou pro rok 2019 ve formě pracovního
rozpisu rozpočtu s tím, že do příštího jednání rady bude rozpis dopracován na
konečného návrhu rozpočtu, doplněn komentářem a předložen k projednání tak, aby
mohl být v listopadu 2018 zveřejněn po zákonnou dobu před projednáváním v
zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1211/96/2018 bylo přijato.

15. Analýza z DPS - počet hodin poskytnuté pečovatelské služby k 30.9.2018 + čerpání
rozpočtu k 30.9.2018, dvě nové žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byly předloženy následující dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou:
1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.9.2018
2) Přehledy poskytnuté péče k 30.9.2018
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2018
4) 2 žádosti o zavedení pečovatelské služby

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
bez připomínek předložené dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.9.2018
2) Přehledy poskytnuté péče k 30.9.2018
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2018
schvaluje
b)
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
bytem Svoboda nad Úpou
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, trvale

neschvaluje
c)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, trvale bytem Praha,
a to z důvodu, že žadatelka nemá trvalý pobyt v obci Svoboda nad Úpou, protože
město Svoboda nad Úpou v rámci financování pečovatelské služby poskytuje tuto
službu pouze občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1212/96/2018 bylo přijato.
16. Žádost o povolení na zřízení opěrné zdi ve Staré aleji
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k realizaci vybudování opěrné zdi k vytvoření
nakloněné roviny pro účel bezpečného sjezdu k domu čp. 546 a následného využití vzniklých
odstavných ploch na vlastních pozemcích p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
přiloženého projektu (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k realizaci vybudování opěrné zdi k vytvoření
nakloněné roviny pro účel bezpečného sjezdu k domu čp. 546 a následného využití vzniklých
odstavných ploch na vlastních pozemcích p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
přiloženého projektu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1213/96/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 24.10.2018 v 19,20 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat až po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města, termín zatím není znám. Zápis
byl dokončen dne 25.10.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 96. schůze Rady
města Svobody nad Úpou, konané dne 24.10.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 96. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 24.10.2018
USNESENÍ č. RM/1198/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování PD na rekonstrukci školních dílen",
a to od Ing. Jana Chaloupského, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 4, který
nabídl cenu za zpracování PD ve výši 139.900 Kč bez DPH (169.279 Kč včetně DPH) a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace
jako závazný vzor.
USNESENÍ č. RM/1199/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby s názvem "K.ú. Maršov I Parkovací stání
Rýchorka", kterou předložil budoucí investor společnost SKI SCHOOL Krkonoše s.r.o.
společně s projektovou dokumentací (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že byly doplněny
termíny pro dokončení stavby nejdéle do 15.11.2020, termín pro uzavření smlouvy o výpůjčce
do 31.12.2020 a dále ustanovení o tom, že součástí smlouvy bude souhrnná technická zpráva
včetně situačního výkresu dle příslušné projektové dokumentace pro vydání společného
povolení č. 028/18, datum 08.2018, kterou vypracoval DiK Janák, s.r.o.
USNESENÍ č. RM/1200/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby
vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou"
se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to na pozemku města p.p.č. 851/1 v k.ú..
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1201/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu 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 (viz příloha originálu zápisu),
USNESENÍ č. RM/1202/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s prodloužením platnosti "Havarijního plánu pro polní hnojiště na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I
a na p.p.č. 270 v k.ú. Maršov II se stejnými podmínkami, které byly stanoveny v roce 2017 a
byly zapracovány do rozhodnutí MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany
prostředí a vodního hospodářství ze dne 17.2.2017 pod č.j. 17744/2017,
sp. zn. 2016/3656/ŽP/BRM a s časovým omezením do 30.9.2019.
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USNESENÍ č. RM/1203/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o souhlas se změnou užívání stavby "Kůlna u rodinného domu čp. 7" a
požaduje po žadatelce předložení kompletní dokumentace ke změně užívání stavby, která byla
zpracována v červenci 2018 Ing. arch. Veronikou Novákovou, Ocelová 606/12, Praha 2 Vinohrady a která je citována v doloženém stanovisku odboru územního plánování MěÚ
Trutnov č.j. 2018/4013/R/HOM ze dne 27.9.2018.
USNESENÍ č. RM/1204/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
znovu projednávání žádosti o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
s tím, že je nejprve prověřit stávající mokřad ve spodní části parcely, dále je třeba provést
svedení vod po části pozemku a prověřit stav jímání vody pro všechny vlastníky zahrádek a
všechny tyto konfliktní části parcely je třeba prověřit a provést taková opatření, aby byly
odstraněny konflikty a mohla se prodat nekonfliktní část parcely.
USNESENÍ č. RM/1205/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II od vlastníka domu čp. 43, protože
se jedná o parcelu, která je vedena jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace
a po parcele vede přístupová cesta ke všem nemovitostem v dané lokalitě, slouží pro všechny
objekty v dané lokalitě pro účely přístupu a příjezdu a město i s ohledem na zimní údržbu tyto
pozemky nechce prodávat ani pronajímat.
USNESENÍ č. RM/1206/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
tajemnici MěÚ, aby připravila pro radu koncept dokumentu „Pravidla pro instalaci
zařízení na sloupech veřejného osvětlení“ dle jednání (viz zápis)
ruší
b)

své usnesení č. RM/1189/95/2018 ze dne 10.10.2018, protože nebyl zveřejněn záměr
města disponovat majetkem města.

USNESENÍ č. RM/1207/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nabídku pana Petra Hassmanna na provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II v zimní sezóně
2018/2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že organizaci zimní údržby včetně zpracování
plánu zimní údržby na sezonu 2018/2019 rada předává jako úkol novému členu rady, který
bude odpovídat za zimní údržbu.
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USNESENÍ č. RM/1208/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov na pronájem sportovní haly od října do
31.3.2019 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1209/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu),
který je ve všech nálezech bez závad.
b)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřuje ředitelku PO, aby přijala nápravné opatření dle zjištěných nedostatků s
návrhem termínů na jejich odstranění, a to do 30.11.2018.
USNESENÍ č. RM/1210/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpis 4 zmařených investic v celkové hodnotě 114.530,20 Kč (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje účetní MěÚ provedením účetních operací souvisejících s odpisem.
USNESENÍ č. RM/1211/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu).
b)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu).
c)
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění.
d)
e)
f)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění.
Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 s kalkulací měsíční odměny pro
rok 2019 za vykonávání prací pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
koncept návrhu rozpočtu města Svoboda nad Úpou pro rok 2019 ve formě
pracovního rozpisu rozpočtu s tím, že do příštího jednání rady bude rozpis
dopracován na konečného návrhu rozpočtu, doplněn komentářem a předložen k
projednání tak, aby mohl být v listopadu 2018 zveřejněn po zákonnou dobu před
projednáváním v zastupitelstvu.
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USNESENÍ č. RM/1212/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
bez připomínek předložené dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.9.2018
2) Přehledy poskytnuté péče k 30.9.2018
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou k 30.9.2018
schvaluje
b)
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
bytem Svoboda nad Úpou

, trvale

neschvaluje
c)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, trvale bytem Praha,
a to z důvodu, že žadatelka nemá trvalý pobyt v obci Svoboda nad Úpou, protože
město Svoboda nad Úpou v rámci financování pečovatelské služby poskytuje tuto
službu pouze občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1213/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k realizaci vybudování opěrné zdi k vytvoření
nakloněné roviny pro účel bezpečného sjezdu k domu čp. 546 a následného využití vzniklých
odstavných ploch na vlastních pozemcích p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
přiloženého projektu (viz příloha originálu zápisu).
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