*MESUX000LKKC*
Sp. značka: SVO/3075/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 2. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.11.2018

Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Jmenování členů jednotlivých komisí rady

2.

Plán zimní údržby 2018/2019

3.

Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I

5.

Žádost o stanovisko ke stavbě "Svoboda n/Ú knn pro p.č. 391/3“ a návrh Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV12-2018047/VB2

6.

Stanovení podmínek pro umísťování reklamních zařízení na sloupy veřejného
osvětlení

7.

Úprava smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení

8.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

9.

Odpadový poplatek pro rok 2019 - výpočet skutečných nákladů a návrh na ponechání
stejné výše poplatku

10.

Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

11.

Návrh programu 2. veřejného zasedání ZM dne 12.12.2018

12.

Návrh na zavedení projektu Vlídných WC

13.

Návrh na rekonstrukci vodovodního potrubí v Domě s pečovatelskou službou v
souvislosti s opakovanými haváriemi vody v objektu + návrh na financování
rekonstrukce z rezervního, resp. investičního fondu příspěvkové organizace

14.

Žádost o vydání stanoviska ve věci předložené Dokumentace ke změně užívání
stavby v originále s datem 6/2018 s názvem Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov II
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1. Jmenování členů jednotlivých komisí rady
Radě města starosta předložil návrh na jmenování členů jednotlivých komisí rady, o kterém bylo
hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy komise pro rozvoj města, a to Ing. Jiřího Špetlu, Milana Zelinského, Aleka
Pejose st., Martina Búše, Jana Štěpa a Jana Kapuciána.
b)

členky komise kulturní, a to Martinu Vaňkovou, Alici Bartoníčkovou, Evu Rusovou,
Annu Tichou.
c)
členky komise pro občanské záležitosti, a to Hanu Černou, Věru Fingerhutovou,
Martinu Holubovou, Janu Hryzlíkovou, Jitku Miškovskou, Evu Moravcovou,
Dagmar Slaninovou, Janu Strakovou a Libuši Vostrovskou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/10/2/2018 bylo přijato.
2. Plán zimní údržby 2018/2019
Radě města byl předložen upravený Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2018 / 2019 (viz příloha
originálu zápisu). Nad tímto dokumentem byla vedena diskuse o způsobu zabezpečení zimní
údržby ve městě s tím, že nakonec byl návrh ponechán v nezměněné podobě a v zimním období
se případně někteří noví členové rady seznámí s prováděním zimní údržby přímo v terénu. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2018 / 2019 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/11/2/2018 bylo přijato.
3. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem
čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy originálu zápisu). Rada se danou
žádostí zabývala a s ohledem na veřejný charakter dané části pozemku a dále s ohledem na
skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele
informačního centra, rada se shodla na tom, že zastupitelstvu nedoporučí prodej této části parcely.
Dále pan Horáček upozornil na fakt, že danou část objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je
žadatel. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem čp. 146
Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy originálu zápisu), a to s ohledem na veřejný
charakter dané části pozemku, dále s ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno
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také parkovací stání v režii provozovatele informačního centra a s ohledem na fakt, že danou část
objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je žadatel.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/12/2/2018 bylo přijato.
4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka objektu "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad
Úpou" o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I od 31.12.2020.
Spolu s žádostí byl radě předložen podkladový materiál:
1) Žádost č.j. SVO/3193/2018 ze dne 16.11.2018 o prodloužení nájemní smlouvy a informace o
připravovaném záměru v k.ú, Maršov I + výpis z OR
2) Částečné výpisy z KN k p.p.č. 414/5 a 414/2, obě v k.ú. Maršov I
3) Ortofotosnímek z dané lokality
4) Evidenční karta pozemku p.p.č. 414/5 s historií
5) Nájemní smlouva ze dne 13.5.2011 s panem Zdeňkem Šafářem na dobu určitou do 31.12.2018
6) Poslední Výměr se stanovením částky valorizovaného nájemného
7) Nájemní smlouva č. 8/OSM/03/2011 se Správou KRNAP na dobu určitou do 31.5.2018
8) Nájemní smlouva se Správou SÚS KHK na dobu určitou do 31.12.2018
9) Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby č.j. SVO/3289/2011 ze dne 3.10.2011
10) Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013
11) GP č. 261-133/2007 ze dne 30.10.2007
Kontrolou všech výše uvedených podkladů bylo zjištěno, že stavební úřad ve svém Rozhodnutí –
Dodatečném povolení stavby nezohlednil dočasnost právních titulů k užívání pozemků pod
stavbou a vydal chybné rozhodnutí o dodatečném povolení stavby bez časového omezení, přestože
všechny 3 nájemní vztahy jsou na dobu určitou. Dle sdělení stavebního úřadu lze nápravy
dosáhnout vydáním usnesení o opravě rozhodnutí (tzv. oprava zřejmých nesprávností rozhodnutí
i kolaudačního souhlasu), ale samozřejmě po vzájemné dohodě se stavebníkem. Dále bylo
zjištěno, že stavebník, přestože obdržel kolaudační souhlas s užíváním stavby, má povoleno
užívání stavby na pozemcích, které neexistují. Kolaudační souhlas byl totiž vyhotoven na základě
doloženého GP č. 261-133/2007, ale kolaudační souhlas spolu s GP nevložil stavebník do Katastru
nemovitostí, takže v KN stavba stále neexistuje, resp. není zapsána.
Hostem jednání byl pan Roman Šafář, který představil všem přítomným, záměr rodiny pokračovat
ve stávajícím objektu s podnikatelskou činností ve stejném rozsahu do 31.12.2020 a následně
informoval o záměru tento objekt odstranit a na daném místě postavit nový objekt v podobném
duchu jako je objekt přes potok v daném areálu. Předběžná vizualizace objektu byla všem
přítomným představena. Doplnil, že tento nový objekt by chtěli postavit pouze na pozemcích
Správy KRNAP a města, do pozemku SÚS KHK by již nezasahoval. Dva roky, o které by chtěli
prodloužit původní nájemní smlouvu, by věnovali přípravě nového záměru, který musí projít
všemi schvalovacími procesy, čehož si jsou vědomi. Požádal radu o nějaké stanovisko a zda je
vůle města v tomto duchu pokračovat.
Starosta reagoval, že nájemní smlouvu prodloužit nelze bez zveřejnění nového záměru pronájmu,
protože se jedná o podstatnou změnu nájmu (změna doby pronájmu). Doplnil, že pokud rada
schválí záměr pronájmu parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I s nějakými podmínkami (určitě doba
určitá dle žádosti, finanční podmínky nájmu apod.), tak dle jeho názoru je třeba podmínit
zveřejnění takového záměru nejprve vzájemným odsouhlasením opravy vydaných rozhodnutí tak,
jak je výše uvedeno, a oba dokumenty opravit s tím, že se bude jednat o stavby dočasné po dobu
platnosti nájemních vztahů. Pokud by žadatel nesouhlasil, tak město nemusí záměr pronájmu
zveřejňovat, nájem skončí dnem 31.12.2018 a nájemce je povinen z předmětu nájmu odstranit
svým nákladem stavbu obslužného objektu ve lhůtě do 3 měsíců po skončení nájmu, nedohodnouli se jinak.
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Dále starosta reagoval, že co se týká nového projektu, tak v zásadě nemá s tímto novým záměrem
problém, ale vždy v režimu nájemního vztahu. Upozornil však pana Šafáře, že schválení jejich
nového záměru musí projít celým schvalovacím procesem (územní řízení, stavební řízení) a
stanoviska budou vydávat i jiní účastníci řízení, takže stanovisko města je jen jedním z nich, takže
v tuto chvíli nelze deklarovat, že tím, že nový záměr schválí město, tak bude možné tento záměr
realizovat. Doplnil, že k tomu, aby město vydalo nějaké stanovisko, tak musí nejprve obdržet
plnohodnotnou projektovou dokumentaci.
Se stanoviskem starosty se ztotožnili i ostatní členové rady a požádali o stanovisko pana Šafáře,
zda souhlasí s navrhovaným řešením ohledně opravy chybně vydaných rozhodnutí stavebního
úřadu. Pan Šafář reagoval, že obě rozhodnutí, nájemní smlouva jsou na jeho otce a i vlastníkem
objektu je jeho otec a musí s ním tedy vše probrat a přislíbil, že do středy 28.11.2018 doručí městu
písemné stanovisko. Starosta v závěru vše shrnul, že pokud tedy bude ve středu 28.11.2018
doručeno souhlasné stanovisko na návrh města (výše popsáno), dojde nejprve k opravě chybně
vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, která budou doručena a po prokazatelném doručení a
případně vzdání se práva odvolání město neprodleně zveřejní záměr pronájmu parcely p.p.č. 414/5
v k.ú. Maršov I. Starosta deklaroval, že po uplynutí povinné 15ti denní lhůty svolá radu do konce
letošního roku tak, aby schválila podmínky nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 ve
stejném duchu tak, jak byla uzavřena nyní.
Pan Šafář poděkoval za možnost se účastnit jednání rady v rámci tohoto bodu a znovu přislíbil, že
do středy 28.11.2018 doručí stanovisko svého otce. Pan Šafář opustil jednání rady.
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parcelu p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku
ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha, o výměře 45 m2 pod podmínkou, že dojde po
oboustranné dohodě k opravě dvou písemností stavebního úřadu Rozhodnutí – Dodatečné
povolení stavby č.j. SVO/3289/2011 ze dne 3.10.2011 a Kolaudační souhlas s užíváním stavby
č.j. SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013, které byly stavebním úřadem chybně vydány bez časového
omezení (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/13/2/2018 bylo přijato.
5. Žádost o stanovisko ke stavbě "Svoboda n/Ú knn pro p.č. 391/3“ a návrh Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122018047/VB2
Radě města byly předloženy 3 žádosti vztahující se k jedné a té samé věci, a to:
1) Žádost č.j. SVO/3178/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k realizaci a udělení souhlasu
2) Žádost č.j. SVO/3179/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k podzemnímu vedení
3) Žádost č.j. SVO/3177/2018 z 15.11.2018 o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu.
Podle pozemkového snímku a podle těchto žádostí se jedná o vybudování přípojky elektro k
plánované garáži na parcele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Starosta navrhl tyto žádosti
vůbec neakceptovat, protože tento objekt nebyl schválen jako garáž, ale jako stavba, která má
sloužit k plnění funkce lesa. Ing. Hůrka ze stavebního úřadu potvrdil, že takto byl i objekt
zkolaudován. Rada tedy hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost č.j. SVO/3178/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k realizaci a udělení souhlasu, žádost č.j.
SVO/3179/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k podzemnímu vedení a žádost č.j. SVO/3177/2018 z
15.11.2018 o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu
provést stavbu, protože podle pozemkového snímku a podle těchto žádostí se jedná o vybudování
přípojky elektro k plánované garáži na parcele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, přičemž
tento objekt nebyl schválen jako garáž, ale jako stavba, která má sloužit k plnění funkce lesa, což
bylo potvrzeno stavebním úřadem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/14/2/2018 bylo přijato.
6. Stanovení podmínek pro umísťování reklamních zařízení na sloupy veřejného
osvětlení
Radě města byl předložen návrh dokumentu Opatření orgánů města č. 1/2018 - Pravidla pro
umísťování reklamních, propagačních a informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve
vlastnictví Města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Tento dokument byl
vypracován na základě společného jednání se zhotovitelem díla opravy veřejného osvětlení podél
hlavní silnice panem Tlachačem (zhotovitel drží 10 let záruku na dodané dílo, tj. na sloupy i
svítidla), stavebním technikem města panem Rajsnerem, vedoucím technické čety panem Kaňkou
a tajemnice MěÚ Ing. Balcarové. Z jednání vyplynuly podmínky pro umísťování reklamních
zařízení včetně podmínek pro jejich rozměr, uchycení a zajištění instalace na sloupy VO. V rámci
diskuse byly upraveny některé texty v návrhu, zejména co se týká informačních značek, byly
doplněny sazby nájmu a následně bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2018 - Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních a
informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byly upraveny některé texty a doplněny sazby, po této
úpravě bude dokument vydán, zveřejněn a bude postupováno podle něj.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/15/2/2018 bylo přijato.
7. Úprava smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení
Radě města byl předložen návrh nového smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení
(viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti s redukcí světelných bodů vlivem opravy
veřejného osvětlení podél hlavní silnice, kdy bylo demontováno 152 světelných bodů a nově
instalováno pouze 83 světlených bodů včetně svítidel na přechodech pro chodce. Tajemnice
doplnila, že návrh smlouvy reaguje také na novou legislativu, protože stávající smlouva je z roku
2007, a dále na změny, které správa veřejného osvětlení za více než 10 let zaznamenala. Rada se
novým návrhem zabývala, provedla některé drobné úpravy (zejména ve vztahu k nových
světelným bodům) a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nového smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení (viz příloha originálu
zápisu), a to v souvislosti s redukcí světelných bodů vlivem opravy veřejného osvětlení podél
hlavní silnice, kdy bylo demontováno 152 světelných bodů a nově instalováno pouze 83
světlených bodů včetně svítidel na přechodech pro chodce s tím, že byly provedeny některé drobné
úpravy (zejména ve vztahu k nových světelným bodům) a rada pověřuje starostu, aby navrhl
zhotoviteli nové znění výše uvedeného smluvního vztahu do 30.11.2018, pokud nebude souhlasit,
tak aby původní smlouvu vypověděl do 30.11.2018 (možnost vypovědět smlouvu je pouze do
30.11.2018 tak, aby byla ukončena 31.12.2018, pozdější výpověď znamená ukončení smlouvy až
31.12. dalšího kalendářního roku).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/16/2/2018 bylo přijato.
8. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost o zavedení pečovatelské služby (viz příloha originálu zápisu).
Tajemnice stručně vysvětlila radě, proč je radě taková žádost podávána a jak funguje společný
projekt poskytování pečovatelské služby v rámci spolupracujících obcí. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

, trvale bytem,
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/17/2/2018 bylo přijato.
9. Odpadový poplatek pro rok 2019 - výpočet skutečných nákladů a návrh na ponechání
stejné výše poplatku
Radě města byl předložen podkladový materiál týkající se stanovení odpadového poplatku pro rok
2019. Mgr. Schön sdělil radě, že v případě, kdy navrhovaná výše místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2019 je stejná jako sazba, která platí v roce 2018, není nutno vydávat novou obecně
závaznou vyhlášku, ale postačí, pokud Rada města odsouhlasí na základě předloženého výpočtu
tuto skutečnost na svém jednání (konzultováno s odborem dozoru ministerstva vnitra). V této
souvislosti byl radě předložen výpočet místního poplatku za odpady dle skutečnosti roku 2017,
kdy maximální sazba poplatku by mohla činit 692,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
Pan Horáček navrhl, aby senioři nad 85 let byli osvobozeni od placení tohoto poplatku. Mgr.
Schön reagoval, že pokud by se rada shodla na tomto osvobození, je nutno připravit novou
vyhlášku a předložit ji ke schválení zastupitelstvu. Starosta vyzval přítomné radní, zda s návrhem
souhlasí. Nikdo nevyslovil souhlas, a proto se starosta dotázal, zda chce pan Horáček tento
nesouhlas provést formou usnesení. Pan Horáček odpověděl, že nikoliv.
Rada se shodla na tom, že zvyšovat poplatek za odpad město nebude, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:

6

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál týkající se stanovení odpadového poplatku pro rok 2019 s tím,
že pokud navrhovaná výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
je stejná jako sazba, která platí v roce 2018, není nutno vydávat novou obecně
závaznou vyhlášku, ale postačí, pokud Rada města odsouhlasí na základě
předloženého výpočtu tuto skutečnost na svém jednání (konzultováno s odborem
dozoru ministerstva vnitra). V této souvislosti byl radě předložen výpočet místního
poplatku za odpady dle skutečnosti roku 2017, kdy maximální sazba poplatku by
mohla činit 692,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh na ponechání sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,Kč, a to ve stejné výši jako v roce 2018.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 1
Horáček Petr

USNESENÍ č. RM/18/2/2018 bylo přijato.
10. Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
Mgr. Schön předložil radě podkladový materiál týkající se zbývajících místních poplatků poté, co
v letošním roce převzal agendu správy místních poplatků. V současné době řeší otázku výběru
některých místních poplatků již nevyhovující obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne
22.12.2010. Jedná se o místní poplatky ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a
poplatek z ubytovací kapacity. Předmětem návrhu je z důvodu předpokládaných legislativních
úprav v budoucnu a nevyhovujícího právního stavu OZV č. 3/2010 zrušit tuto vyhlášku a nahradit
ji samostatnými vyhláškami takto:
OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů:
Přepracován částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazby ponechány
ve stávající výši.
OZV č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:
Přepracován částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku
zvýšena ze 12,-Kč na 15,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně
stanovena kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení
administrativní zátěže poplatníků).
OZV č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity:
Přepracován částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku
ponechána ve stávající výši 4,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku
(původně stanovena kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu
snížení administrativní zátěže poplatníků).
K danému tématu byla vedena jen krátká diskuse, jejímž závěrem byl návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání návrhy obecně závazných vyhlášek, a to:
- OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů (přepracován částečně text dle standardů dozorových
orgánů ministerstva vnitra, sazby ponechány ve stávající výši),
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- OZV č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (přepracován částečně text
dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku zvýšena ze 12,-Kč na 15,Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně stanovena kvartální
splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní zátěže
poplatníků),
- OZV č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity (přepracován částečně text dle standardů
dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku ponechána ve stávající výši 4,-Kč za osobu
na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně stanovena kvartální splatnost poplatku,
nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/19/2/2018 bylo přijato.
11. Návrh programu 2. veřejného zasedání ZM dne 12.12.2018
Radě města byl předložen návrh programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 12.12.2018, do kterého byla doplněna do bodu 10) Žádost TJ Krakonoš - jezdeckého
oddílu o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště. Jiný
návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 12.12.2018,
do kterého byla doplněna do bodu 10) Žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu o poskytnutí
finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/20/2/2018 bylo přijato.
12. Návrh na zavedení projektu Vlídných WC
Radě města byl předložen panem Horáčkem návrh na zavedení projektu Vlídných WC v obci. Dle
sdělení tajemnice je tento projekt provozován pod tímto názvem pouze v Plzni, nejedná se o žádný
celorepublikový projekt. Městská část Praha 7 se připojila, ale v podstatě se jedná o jiný projekt s
názvem SOS WC. Tajemnice doplnila, že projekt konzultovala s kolegy tajemníky dotčených měst
a ti rozhodně nedoporučili zavést projekt s použitím kompenzace formou bezplatného protiplnění
nebo přímých plateb bez předchozí soutěže (riziko diskriminace subjektů s vazbou na veřejnou
zakázku apod.). V Plzni se používá úleva na místním poplatku z veřejného prostranství za
předzahrádky, v Praze 7 se žádná podobné kompenzace nepoužívá. Tajemnice doplnila, že v rámci
našeho města se nabízí možná úleva na rekreačním poplatku, ale to by zasluhovalo hlubší analýzu
pro určení konkrétní výše úlevy. Úleva na poplatku z veřejného prostranství, jehož výnos je
minimální, v našem malém městě ztrácí smysl, nehledě na to, že předzahrádky jsou řešeny formou
nájemní smlouvy na dobu určitou. Byla vedena diskuse, ze které vyplynulo, že daný projekt má
určitě smysl a jedná se o dobrý návrh, který ale je třeba domyslet tak, aby po obci nebylo nespočet
vlídných WC pouze za účelem nějaké kompenzace a výhod od města. V této souvislosti nakonec
rada dospěla k závěru, že v lednu bude předložen radě jednoduchý návrh poptávkového řízení ve
smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu, ve kterém budou stanoveny konkrétní
podmínky a zájemci o tento projekt se budou moci přihlásit do poptávkového řízení s nabídkovou
cenou s cílem zajistit jedno vlídné WC prozatím pouze v centru města. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na zavedení projektu Vlídných WC v obci s tím, že v lednu bude předložen radě jednoduchý
návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu, ve kterém budou
stanoveny konkrétní podmínky a zájemci o tento projekt se budou moci přihlásit do poptávkového
řízení s nabídkovou cenou s cílem zajistit jedno vlídné WC prozatím pouze v centru města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/21/2/2018 bylo přijato.
13. Návrh na rekonstrukci vodovodního potrubí v Domě s pečovatelskou službou v
souvislosti s opakovanými haváriemi vody v objektu + návrh na financování
rekonstrukce z rezervního, resp. investičního fondu příspěvkové organizace
Radě města byly předloženy aktuální informace o havarijním stavu rozvodů teplé užitkové vody v
Domě s pečovatelskou službou. V budově se stále opakují havárie prasklé vody, kdy bylo zjištěno, že
rekonstrukce vodovodního systému z roku 2009 byla provedena velmi neodborně, a proto byl podán
návrh na provedení rekonstrukce. Předpokládaná hodnota zakázky bude činit dle projektantského
rozpočtu 451.533 Kč bez DPH (viz příloha zápisu).
Příspěvková organizace má dostatečný rezervní fond, ze kterého by si mohla rekonstrukci uhradit, a
proto byl také podán návrh na financování rekonstrukce z rezervního fondu, resp. investičního fondu.
Tajemnice doplnila, že s ohledem na výši předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce, která bude vedena mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, ale
v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne
10.11.2016 – VZ na stavební práce III. kategorie.
Radě byl tedy předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce rozvodů vodu v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu Smlouvy o dílo, který
je součástí zadávací dokumentace (viz přílohy originálu zápisu). tento návrh byl doplněn o data s
ohledem na další jednání rady dne 17.12.2018, bylo schváleno zveřejnění na Profilu zadavatele
prostřednictvím profilu zřizovatele a v tomto smyslu upravena výzva.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
použití převodu části rezervního fondu příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou
službou k posílení investičního fondu za účelem financování veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v
DPS“, a to ve výši, která bude vysoutěžena v rámci poptávkového řízení dle bodu b)
tohoto usnesení.
b)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu
Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace (viz přílohy originálu
zápisu).
c)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ladislav Němeček, IČ 76257100, se sídlem Voletinská 230, 541 03 Trutnov 3 –
Poříčí
- Jan Ryšavý, IČ 73825387, se sídlem Pavla Křížkovského 517, 541 01 Trutnov
- Josef Šír, IČ 02869187, se sídlem Nový svět 118, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348, Trutnov.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/22/2/2018 bylo přijato.
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zdržel se – 0

14. Žádost o vydání stanoviska ve věci předložené Dokumentace ke změně užívání stavby
v originále s datem 6/2018 s názvem Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov II
Radě města byla předložena žádost o vydání stanoviska ve věci předložené Dokumentace ke
změně užívání stavby v originále s datem 6/2018 s názvem Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov
II včetně kompletní výše uvedené dokumentace v originálním vyhotovení (viz příloha originálu
zápisu). Starosta shrnul krátce historii této žádosti, upozornil na místní šetření na místě za
přítomnosti zástupce odboru územního plánování z Trutnova. Radě bylo společně se žádostí
předloženo také nakonec kladné stanovisko odboru územního plánování MěÚ Trutnov (viz příloha
originálu zápisu). Starosta krátce vysvětlil rizika, spočívající ve změně užívání, kdy někteří
obyvatelé dané lokality mají strach ze zápachu při vybudování zázemí pro bourání, zrání, balení a
zamrazování masa, ale dle souhrnné technické zprávy citováno:
"Návrh řeší nové vnitřní uspořádání stávající "kůlny", která v současné době slouží, jako sklad
hospodářské techniky. Změna užívaní stavby zahrnuje vybudování chladícího a mrazícího boxu,
přípravy masa a dále pak prostor pro zpracování medu, případně jiných potravin za účelem jejich
uvádění do oběhu, přičemž vstup do výrobních prostor by byl řešen přes šatnu z rodinného domu.
Nově navržená změna vychází z potřeb majitelů, kteří se zabývají chovem skotu, koz, koní a
drůbeže. Úpravou stávající kůlny by vzniklo zázemí pro úpravu masa a jeho následný prodej s tím
že porážka zvířat by byla realizována na jatkách, odkud by bylo převezeno již maso v půlkách
nebo čtvrtkách, které by se zde nechalo vyzrát a následně naporcovalo. Provoz bude probíhat
nárazově, kdy bude výrobna zavezena chladícím vozem s masem a po jeho zpracování bude již
naporcované maso opět převezeno chladícím autem k místním prodejcům. Stáčení medu bude
probíhat 1x ročně, při dobré snůšce 2x ročně, zde nevznikají žádné pachy a odpady. Vytočené
rámky budou vráceny zpět do včelstev.
V objektu nebude probíhat prodej masa ani jiného zboží."
Rada se žádostí zabývala, a nakonec starosta navrhl hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k záměru žadatelky dle souhrnné technické zprávy, která je součástí Dokumentace ke
změně užívání stavby s datem 6/2018 s názvem „Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov II“
vypracované Ing. arch. Veronikou Novákovou, odpovědný projektant Ing. arch. Adéla Poubová
(viz příloha originálu zápisu) s podmínkou, že následný provoz celé stavby bude omezen na
zkušební dobu 1 roku, po jejíž uplynutí bude provedeno vyhodnocení vliv provozu dané stavby na
okolní prostředí a rozhodnuto o následném způsobu provozu stavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/23/2/2018 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 26.11.2018 v 20,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 17.12.2018 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 27.11.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 2. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 26.11.2018.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 26.11.2018
USNESENÍ č. RM/10/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy komise pro rozvoj města, a to Ing. Jiřího Špetlu, Milana Zelinského, Aleka
Pejose st., Martina Búše, Jana Štěpa a Jana Kapuciána.
b)
c)

členky komise kulturní, a to Martinu Vaňkovou, Alici Bartoníčkovou, Evu Rusovou,
Annu Tichou.
členky komise pro občanské záležitosti, a to Hanu Černou, Věru Fingerhutovou,
Martinu Holubovou, Janu Hryzlíkovou, Jitku Miškovskou, Evu Moravcovou,
Dagmar Slaninovou, Janu Strakovou a Libuši Vostrovskou.

USNESENÍ č. RM/11/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2018 / 2019 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/12/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem čp. 146
Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy originálu zápisu), a to s ohledem na veřejný
charakter dané části pozemku, dále s ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno
také parkovací stání v režii provozovatele informačního centra a s ohledem na fakt, že danou
část objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je žadatel.
USNESENÍ č. RM/13/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parcelu p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha, o výměře 45 m2 pod podmínkou, že
dojde po oboustranné dohodě k opravě dvou písemností stavebního úřadu Rozhodnutí –
Dodatečné povolení stavby č.j. SVO/3289/2011 ze dne 3.10.2011 a Kolaudační souhlas s
užíváním stavby č.j. SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013, které byly stavebním úřadem chybně
vydány bez časového omezení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/14/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost č.j. SVO/3178/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k realizaci a udělení souhlasu, žádost č.j.
SVO/3179/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k podzemnímu vedení a žádost č.j. SVO/3177/2018
z 15.11.2018 o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvy o
právu provést stavbu, protože podle pozemkového snímku a podle těchto žádostí se jedná o
vybudování přípojky elektro k plánované garáži na parcele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad
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Úpou, přičemž tento objekt nebyl schválen jako garáž, ale jako stavba, která má sloužit k plnění
funkce lesa, což bylo potvrzeno stavebním úřadem.
USNESENÍ č. RM/15/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2018 - Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních a
informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byly upraveny některé texty a doplněny sazby, po této
úpravě bude dokument vydán, zveřejněn a bude postupováno podle něj.
USNESENÍ č. RM/16/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nového smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení (viz příloha originálu
zápisu), a to v souvislosti s redukcí světelných bodů vlivem opravy veřejného osvětlení podél
hlavní silnice, kdy bylo demontováno 152 světelných bodů a nově instalováno pouze 83
světlených bodů včetně svítidel na přechodech pro chodce s tím, že byly provedeny některé
drobné úpravy (zejména ve vztahu k nových světelným bodům) a rada pověřuje starostu, aby
navrhl zhotoviteli nové znění výše uvedeného smluvního vztahu do 30.11.2018, pokud nebude
souhlasit, tak aby původní smlouvu vypověděl do 30.11.2018 (možnost vypovědět smlouvu je
pouze do 30.11.2018 tak, aby byla ukončena 31.12.2018, pozdější výpověď znamená ukončení
smlouvy až 31.12. dalšího kalendářního roku).
USNESENÍ č. RM/17/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem,

USNESENÍ č. RM/18/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál týkající se stanovení odpadového poplatku pro rok 2019 s tím,
že pokud navrhovaná výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
je stejná jako sazba, která platí v roce 2018, není nutno vydávat novou obecně
závaznou vyhlášku, ale postačí, pokud Rada města odsouhlasí na základě
předloženého výpočtu tuto skutečnost na svém jednání (konzultováno s odborem
dozoru ministerstva vnitra). V této souvislosti byl radě předložen výpočet místního
poplatku za odpady dle skutečnosti roku 2017, kdy maximální sazba poplatku by
mohla činit 692,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh na ponechání sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,Kč, a to ve stejné výši jako v roce 2018.
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USNESENÍ č. RM/19/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání návrhy obecně závazných vyhlášek, a to:
- OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů (přepracován částečně text dle standardů
dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazby ponechány ve stávající výši),
- OZV č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (přepracován částečně
text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku zvýšena ze 12,-Kč na
15,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně stanovena kvartální
splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní zátěže
poplatníků),
- OZV č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity (přepracován částečně text dle
standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku ponechána ve stávající výši
4,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně stanovena kvartální
splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní zátěže
poplatníků).
USNESENÍ č. RM/20/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 12.12.2018,
do kterého byla doplněna do bodu 10) Žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu o poskytnutí
finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/21/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na zavedení projektu Vlídných WC v obci s tím, že v lednu bude předložen radě
jednoduchý návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu,
ve kterém budou stanoveny konkrétní podmínky a zájemci o tento projekt se budou moci
přihlásit do poptávkového řízení s nabídkovou cenou s cílem zajistit jedno vlídné WC prozatím
pouze v centru města.
USNESENÍ č. RM/22/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
použití převodu části rezervního fondu příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou
službou k posílení investičního fondu za účelem financování veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v
DPS“, a to ve výši, která bude vysoutěžena v rámci poptávkového řízení dle bodu b)
tohoto usnesení.
b)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu
Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace (viz přílohy originálu
zápisu).
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c)

výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ladislav Němeček, IČ 76257100, se sídlem Voletinská 230, 541 03 Trutnov 3 –
Poříčí
- Jan Ryšavý, IČ 73825387, se sídlem Pavla Křížkovského 517, 541 01 Trutnov
- Josef Šír, IČ 02869187, se sídlem Nový svět 118, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348, Trutnov.

USNESENÍ č. RM/23/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k záměru žadatelky dle souhrnné technické zprávy, která je součástí Dokumentace ke
změně užívání stavby s datem 6/2018 s názvem „Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov II“
vypracované Ing. arch. Veronikou Novákovou, odpovědný projektant Ing. arch. Adéla Poubová
(viz příloha originálu zápisu) s podmínkou, že následný provoz celé stavby bude omezen na
zkušební dobu 1 roku, po jejíž uplynutí bude provedeno vyhodnocení vliv provozu dané stavby
na okolní prostředí a rozhodnuto o následném způsobu provozu stavby.
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