*MESUX000LOTB*
Sp. značka: SVO/3429/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 3. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.12.2018

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.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“

2.

Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2018

3.

Žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu smlouvy o svozu komunálního
odpadu

4.

Pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I

5.

Návrh na úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

6.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 u PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou

7.

Nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku veřejnosprávní
kontroly PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

8.

Návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce PO Dům s pečovatelskou službou

9.

Oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
o vzdání se místa ředitele k 30.6.2019

10.

Žádost o umístění dopravně informačního značení na sloupy VO - zveřejnění záměru
pronájmu

11.

Žádost o pronájem sloupu VO na umístění 2 antén pro příjem satelitního vysílání

12.

Výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer na zajištění údržby veřejného
osvětlení

13.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního plánu
města

14.

Žádost o stanovisko ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy,, Kostelní 165,
st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
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1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé
užitkové vody v DPS“ nebyla doručena žádná nabídka na tuto akci. Rada teda hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opakované zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ s tím, že na dalším jednání rady bude schváleno
znění opakované výzvy a rozšířen okruh uchazečů, kterým bude výzva zaslána včetně zveřejnění na
Profilu zadavatele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/24/3/2018 bylo přijato.
2. Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2018
Radě města byla předložena souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací
na rok 2018, kterou vypracovala tajemnice MěÚ (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k této
zprávě připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2018
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly řádně
vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2018. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu
s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek kontroly – bez závad u všech
příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/25/3/2018 bylo přijato.
3. Žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu smlouvy o svozu komunálního
odpadu
Radě města byla předložena žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu smlouvy o svozu
komunálního odpadu prostřednictvím Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne
20.12.2001 a dále návrh Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami
(viz přílohy originálu zápisu). Rada se nejprve zabývala systémem svozu komunálních odpadů v
našem městě a starosta informoval radu o možnostech změny, kdy je uvažováno o zrušení
kontejnerových stání po obci (vyjma Rýchorského sídliště). Namísto kontejnerových stání by
občanům byly přiděleny nádoby na odpad včetně nádob na tříděný odpad a cílem takové změny by
mělo být zvýšení množství tříděného odpadu na úkor směsného komunálního odpadu a tím snížení
počtu svozů (týdenní cyklus by se mohl změnit na14tidenní cyklus např.). Rada diskutovala o této
možnosti s vazbou na klimatické podmínky a na komplexní změnu celého systému a shodla se na
tom, že v příštím roce je třeba se zabývat odpadovým systémem v obci.
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Ve věci návrhu dvou smluvních vztahů se v případě prvního návrhu jedná o navýšení 5% oproti
stávajícímu stavu. Poslední navýšení bylo v roce 2012, resp. na rok 2013 (dodatek č. 10, dodatek č.
11 v roce 2015 se týkal pouze „BIO“, ostatní složky zůstaly beze změny). Navýšení nákladů je o cca
56 tisíc Kč bez DPH ročně (celková výše komunál, tříděný, nebezpečný a BIO po zvýšení činí
1.192.989,-Kč bez DPH ročně). Co se týká návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami, jedná se o problematiku plastů, kdy přestala Čína odebírat plastový odpad a
tento se hromadí zpracovatelům v ČR (takže Transport musí nyní za odvod plastů sám zpracovatelům
platit). Jedná se dle ústního sdělení fy Transport o cca 500,-Kč/tuna, což pro nás znamená náklady
cca 2000,-Kč měsíčně.
Rada se shodla na tom, že s Dodatkem č. 12 nemá problém, protože naposledy se zvyšovala roční
cena za svoz odpadů v roce 2012 s účinností od roku 2013. Avšak ve věci Dohody o samostatném
poplatku za nakládání se separovanými složkami z návrhu dohody nevyplývá účinnost dohody,
odkdy by mělo město poplatek platit, dále nebyla předložena kalkulace nákladů, a proto bylo
hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu smlouvy o svozu komunálního
odpadu prostřednictvím Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze
dne 20.12.2001 (viz příloha originálu zápisu).
odkládá
b)
projednávání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že z dohody nevyplývá jasně účinnost
dohody a tím skutečnost odkdy by mělo město poplatek platit a dále rada požaduje
předložení kalkulace nákladů na platbu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/26/3/2018 bylo přijato.
4. Pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen podkladový materiál týkající se pronájmu parcely p.p.č. 414/5 v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že došlo na základě oboustranné dohody
k opravě dvou písemností stavebního úřadu, a to Rozhodnutí – Dodatečného povolení stavby č.j.
SVO/3289/2011 ze dne 3.10.2011 a Kolaudačního souhlasu 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 z minulého jednání rady), byl zveřejněn dne 29.11.2018 Záměr města č. 23/2018 na pronájem
parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, to znamená, že již uplynula povinná 15tidenní lhůta pro
zveřejnění záměru a o pronájem parcely na dobu určitou do 31.12.2020 projevil zájem pouze pan
Šafář Zdeněk, IČ 609 11 166.
Rada tedy hlasovala o následujících návrzích usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2 na dobu určitou do
31.12.2020 panu Zdeňku Šafářovi, se sídlem Pod Rýchorami 90, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 609 11 166 za cenu pronájmu v celkové roční výši 28.679,-Kč pro rok
2019 (k ceně nebude připočteno DPH s ohledem na fakt, že nájemce není plátcem
DPH) s tím, že v roce 2020 lze nájemné zvýšit o míru inflace stanovenou ČSÚ (v
závislosti na indexu spotřebitelských cen), a to za účelem umístění stavby "Půjčovna
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b)

lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I" dle kolaudačního souhlasu s
užíváním stavby č.j. SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013 ve znění opravy zřejmých
nesprávností tohoto kolaudačního souhlasu usnesením č.j. SVO/3341/2018 ze dne
29.11.2018.
znění nájemní smlouvy s nájemcem na pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov
I o výměře 45 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 dle bodu a) tohoto usnesení (viz
příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/27/3/2018 bylo přijato.
5. Návrh na úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh na úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu). Tajemnice vysvětlila, že tato úprava spočívá s přijatým rozpočtovým opatřením č. 8/2018,
které bylo přijato na posledním jednání zastupitelstva v souvislosti s navýšením dotace na
pečovatelskou službu. Tajemnice doplnila, že úsek pečovatelské služby v rámci hospodaření
příspěvkové organizace je předmětem ročního vypořádání i s okolními obcemi, které jsou zapojeny
do společného projektu poskytování pečovatelské služby, a toto vyúčtování se již potřetí bude
zpracovávat přibližně v únoru 2019. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny jsou úpravy nákladů a výnosů
v rámci jednotlivých úseků činnosti příspěvkové organizace s ohledem na navýšení dotace na
pečovatelskou službou, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2018 se snižuje na
1.382.397 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/28/3/2018 bylo přijato.
6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), který zpracovala ředitelka
DPS na základě Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly v rámci nápravy chyb zjištěných při
této kontrole. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na roky 2020 - 2022 pro příspěvkovou
organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/29/3/2018 bylo přijato.
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7. Nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku veřejnosprávní
kontroly PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Radě města bylo předloženo Nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku
veřejnosprávní kontroly PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu), které vypracovala ředitelka DPS. Tajemnice krátce vysvětlila zjištěné chyby a nedostatky a
upřesnila míru jejich závažnosti. Rada v dané záležitosti přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly PO
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, zpracované ředitelkou DPS (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že v příštím roce bude u obou příspěvkových organizací opět provedena veřejnosprávní
kontrola prostřednictvím externího subjektu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/30/3/2018 bylo přijato.
8. Návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce PO Dům s pečovatelskou službou
Radě města byl předložen návrh na poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS za měsíc prosinec
2018 (viz příloha originálu zápisu) s následujícím odůvodněním:
- vyřešení personální situace v pečovatelské službě
- snížení úvazku na pozici sociální pracovník, převzetí veškeré agendy v rámci svého 0,5 úvazku
- zavedení nové vyhovující dokumentace individuálních plánů a následná, postupná aktualizace
individuálních plánů u klientů
- vytížení zavedených odpoledních a víkendových služeb klienty PS a zajištění pracovníků na DPP
do služeb pečovatelské služby
- koordinace zastupování a zastupování za 1,0 pracovní úvazek pečovatelky v době její dlouhodobé
nemoci (od 9.1.2018 doposud)
- získání dotace na pečovatelskou službu nad rámec plánu pro rok 2018
- zajištění odstranění závad v budově DPS, zjištěných v revizních zprávách za předchozího vedení
DPS
- zajišťování odstraňování škod při opakovaných havarijních stavech (rozvody teplé užitkové vody).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní Martině Motejlkové za měsíc prosinec 2018 (viz
příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/31/3/2018 bylo přijato.
9. Oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov o vzdání se místa ředitele k 30.6.2019
Radě města bylo předloženo písemné oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o vzdání se místa ředitele k 30.6.2019 (viz příloha originálu
zápisu). Starosta vysvětlil, že rezignace ředitele není pro něj překvapením, ale o jeho rozhodnutí ví
již delší dobu a v podstatě tento postup byl již konzultován s minulou radou. Doplnil, že pan ředitel
se rozhodl, že by rád už jen na svobodské škole učil a nechce už z vlastního osobního rozhodnutí dále
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vést školu jako ředitel, protože ředitelská funkce je stále náročnější. Právě proto ředitel podal
písemnou rezignaci s dostatečným předstihem tak, aby město mohlo v klidu připravit konkurzní
řízení a vybrat vhodného nástupce na funkci ředitele školy. V souvislosti s tím, byl radě předložen
dokument s názvem "Realizace konkursního řízení pro obce jako zřizovatele škol a školských
zařízení", který je příručkou pro obce, jak postupovat v rámci konkursního řízení a je dostupný na
stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje včetně vzorových dokumentů. Bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o vzdání
se místa ředitele k 30.6.2019 z důvodů popsaných v zápise s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby
připravila nejpozději do konce února 2019 návrh vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/32/3/2018 bylo přijato.
10. Žádost o umístění dopravně informačního značení na sloupy VO
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o umístění dopravně
informačního značení na vybrané sloupy veřejného osvětlení dle žádosti. V souladu se schválenými
pravidly pro umísťování zařízení na sloupy VO rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech veřejného osvětlení č. S.03.1.2, S.03.1.5 a
S.03.1.7 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v souladu s čl. I
odst. 3 Opatření orgánů města č. 1/2018 – Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních nebo
informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou ze
dne 28.11.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/33/3/2018 bylo přijato.
11. Žádost o pronájem sloupu VO na umístění 2 antén pro příjem satelitního vysílání
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 176 v Kostelní ulici o pronájem sloupu
veřejného osvětlení za účelem umístění dvou satelitních zařízení. S ohledem na schválená Pravidla
pro umísťování zařízení na sloupy VO na minulém jednání rady se rada shodla na tom, že sloupy VO
nebudou pronajímány za tímto účelem a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 176 v Kostelní ulici o pronájem sloupu veřejného osvětlení za účelem
umístění dvou satelitních zařízení, protože byla schválena Pravidla pro umísťování zařízení na sloupy
VO, které s podobnými zařízeními nepočítá, a proto město požaduje odstranění obou satelitních
zařízení do 31.1.2019 na náklady vlastníka satelitních zařízení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/34/3/2018 bylo přijato.
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12. Výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer na zajištění údržby
veřejného osvětlení
Radě města byla přeložena výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer na zajištění
údržby veřejného osvětlení ke dni 31.12.2018, kterou podala firma. Starosta informoval radu o
jednání s firmou, kdy firma nepřistoupila na uzavření nového smluvního vztahu (který byl schválen
radou) a ve kterém došlo k redukci počtu světelných bodů s ohledem na dokončenou rekonstrukci
VO podél hlavní silnice. Výsledkem jednání je sdělení, že firmě se již nevyplatí zajišťovat údržbu za
paušál, který byl smluvně ujednán, ale samozřejmě je ochotna vykonávat servisní činnosti i nadále,
ale za ceníkové ceny dle Ceníku prací pro rok 2019 (viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer na zajištění údržby veřejného osvětlení
ke dni 31.12.2018, kterou podala firma s tím, že bude vykonávat servisní činnosti i nadále, ale za
ceníkové ceny dle Ceníku prací pro rok 2019 (viz příloha originálu zápisu). V této záležitosti rada
pověřuje starostu, aby se pokusil navrhnout firmě uzavření nového smluvního vztahu, kdy přílohou
smlouvy bude výše uvedený ceník pro rok 2019 a město se tak stalo smluvním partnerem, kterému
je dle ceníku účtována zvýhodněná hodinová sazba pro smluvního partnera.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/35/3/2018 bylo přijato.
13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního
plánu města
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování
nového Územního plánu města (viz příloha originálu zápisu). Tento návrh předložil zpracovatel ÚP,
a to v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na MMR na úhradu nákladů spojených se zpracováním
nového územního plánu města. Dodatkem č. 2 se zvyšuje cena díla o částku 50.000 Kč bez DPH, a
to z důvodu – viz popsáno v návrhu Dodatku č.2:
„do lhůt zpracování jednotlivých fází díla nebude započítávána doba pro získání dalších podkladů
nutných pro zpracování díla, včetně podkladů vzešlých z pracovních výstupů hodnocení NATURA,
které musí reagovat na orgánem ochrany přírody požadované terénní šetření, a ani doba nezbytná pro
kontrolu či pracovní projednání objednatelem nebo pořizovatelem. Zároveň bude časový
harmonogram po vzájemné dohodě průběžně upravován dle požadavků objednatele v závislosti na
podmínkách vzešlých z případně získané dotace.“
Starosta vysvětlil celou záležitost včetně stavu podání žádosti o dotaci, kdy je nutné mít nejdříve
schválený tento dodatek, aby se zvýšené náklady staly součástí způsobilých výdajů a mohlo se na ně
žádat také o dotaci. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního plánu města (viz
příloha originálu zápisu) - podrobně viz zápis.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/36/3/2018 bylo přijato.
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14. Žádost o stanovisko ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy,, Kostelní
165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
Starosta předložil radě k posouzení žádost o stanovisko ke stavební akci "Administrativní sídlo
stavební firmy Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" včetně výtahu z projektové
dokumentaci. Starosta vysvětlil, že stavební úřad zahájil společné územní a stavební řízení v dané
věci a město musí předložit případné námitky do 20.12.2018. Dále starosta informoval, že daná
záležitost byla zařazena také k projednání komisi pro rozvoj města, ale ta se sejde až začátkem ledna
2019, a proto zařadil žádost do tohoto jednání rady. Po kontrole projektové dokumentace rada
hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy Kostelní 165, st.p.č. 197/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou" s tím, že požaduje po žadateli doložení studie zastínění bytů DPS a požárně
bezpečnostního řešení včetně zákresu požárně nebezpečného prostoru stavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/37/3/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 17.12.2018 v 17,40 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 14.1.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 17.12.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 3. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 17.12.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 17.12.2018
USNESENÍ č. RM/24/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opakované zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ s tím, že na dalším jednání rady bude
schváleno znění opakované výzvy a rozšířen okruh uchazečů, kterým bude výzva zaslána
včetně zveřejnění na Profilu zadavatele.
USNESENÍ č. RM/25/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2018
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2018. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2018.
USNESENÍ č. RM/26/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu smlouvy o svozu komunálního
odpadu prostřednictvím Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze
dne 20.12.2001 (viz příloha originálu zápisu).
odkládá
b)
projednávání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že z dohody nevyplývá jasně účinnost
dohody a tím skutečnost odkdy by mělo město poplatek platit a dále rada požaduje
předložení kalkulace nákladů na platbu.
USNESENÍ č. RM/27/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2 na dobu určitou do
31.12.2020 panu Zdeňku Šafářovi, se sídlem Pod Rýchorami 90, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 609 11 166 za cenu pronájmu v celkové roční výši 28.679,-Kč pro rok
2019 (k ceně nebude připočteno DPH s ohledem na fakt, že nájemce není plátcem
DPH) s tím, že v roce 2020 lze nájemné zvýšit o míru inflace stanovenou ČSÚ (v
závislosti na indexu spotřebitelských cen), a to za účelem umístění stavby "Půjčovna
lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I" dle kolaudačního souhlasu s
užíváním stavby č.j. SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013 ve znění opravy zřejmých
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b)

nesprávností tohoto kolaudačního souhlasu usnesením č.j. SVO/3341/2018 ze dne
29.11.2018.
znění nájemní smlouvy s nájemcem na pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov
I o výměře 45 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 dle bodu a) tohoto usnesení (viz
příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/28/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny jsou úpravy nákladů a
výnosů v rámci jednotlivých úseků činnosti příspěvkové organizace s ohledem na navýšení
dotace na pečovatelskou službou, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2018 se
snižuje na 1.382.397 Kč.
USNESENÍ č. RM/29/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na roky 2020 - 2022 pro příspěvkovou
organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/30/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly
PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, zpracované ředitelkou DPS (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že v příštím roce bude u obou příspěvkových organizací opět provedena
veřejnosprávní kontrola prostřednictvím externího subjektu.
USNESENÍ č. RM/31/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní Martině Motejlkové za měsíc prosinec 2018
(viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.
USNESENÍ č. RM/32/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o
vzdání se místa ředitele k 30.6.2019 z důvodů popsaných v zápise s tím, že pověřuje tajemnici
MěÚ, aby připravila nejpozději do konce února 2019 návrh vyhlášení konkurzního řízení na
místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov.
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USNESENÍ č. RM/33/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech veřejného osvětlení č. S.03.1.2,
S.03.1.5 a S.03.1.7 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v
souladu s čl. I odst. 3 Opatření orgánů města č. 1/2018 – Pravidla pro umísťování reklamních,
propagačních nebo informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města
Svobody nad Úpou ze dne 28.11.2018.
USNESENÍ č. RM/34/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 176 v Kostelní ulici o pronájem sloupu veřejného osvětlení za účelem
umístění dvou satelitních zařízení, protože byla schválena Pravidla pro umísťování zařízení na
sloupy VO, které s podobnými zařízeními nepočítá, a proto město požaduje odstranění obou
satelitních zařízení do 31.1.2019 na náklady vlastníka satelitních zařízení.
USNESENÍ č. RM/35/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer na zajištění údržby veřejného
osvětlení ke dni 31.12.2018, kterou podala firma s tím, že bude vykonávat servisní činnosti i
nadále, ale za ceníkové ceny dle Ceníku prací pro rok 2019 (viz příloha originálu zápisu). V
této záležitosti rada pověřuje starostu, aby se pokusil navrhnout firmě uzavření nového
smluvního vztahu, kdy přílohou smlouvy bude výše uvedený ceník pro rok 2019 a město se tak
stalo smluvním partnerem, kterému je dle ceníku účtována zvýhodněná hodinová sazba pro
smluvního partnera.
USNESENÍ č. RM/36/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního plánu
města (viz příloha originálu zápisu) - podrobně viz zápis.
USNESENÍ č. RM/37/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy Kostelní 165, st.p.č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" s tím, že požaduje po žadateli doložení studie zastínění bytů
DPS a požárně bezpečnostního řešení včetně zákresu požárně nebezpečného prostoru stavby.
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