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Sp. značka: SVO/22/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 4. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.01.2019

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.

Opětovné projednání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami od firmy Transport Trutnov s.r.o.

2.

Návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu na
zavedení projektu Vlídných WC v obci

3.

Pronájem prostoru 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

4.

Návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“

5.

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

6.

Podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve věci přijatého usnesení rady č.
RM/23/2/2018 ze dne 26.11.2018

7.

Návrh servisní smlouvy na provádění odborných technických
klimatizačních zařízení ve sportovní hale a v nové požární zbrojnici

8.

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

9.

Žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města) za část parcely p.p.č.
260/12, obě v k.ú. Maršov I

10.

Podnět na realizaci projektu "Medvědí stezka ve Svobodě nad Úpou"

11.

Návrh Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb

12.

Zápis z komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2019

13.

Schválení nových platových výměrů ředitelů obou příspěvkových organizací

1

prohlídek

14.

Oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o vyhlášení ředitelského volna dne
17.1.2019

15.

Žádost SK Janské Lázně – stolní tenis o změnu úhrady za víkendový pronájem
sportovní haly

16.

Návrh na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou

17.

Koncepce informatiky včetně databáze GINIS (Gordic) a webových stránek v rámci
města a jeho příspěvkových organizací

1. Opětovné projednání návrhu Dohody o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami od firmy Transport Trutnov s.r.o.
Radě města byla opět předložena Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami od firmy Transport Trutnov s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) v nezměněné podobě
společně se stanoviskem firmy, že kalkulace nákladů se rovná výši poplatku, který firma zaplatí u
zpracovatele plastového odpadu. Město Svoboda je jediným městem z celého svozového regionu,
které odmítá dohodu akceptovat. Náklady jsou prokazatelné a zvýšené náklady za celý rok 2018
hradila firma ze svého, přestože se jedná o produkci z našeho města, u které se radikálně změnily
podmínky pro nakládání s tímto odpadem z důvodů vyšší moci. Z předložené faktury vyplývá, že za
1 tunu plastu hradí firma 490 Kč bez DPH (568 Kč včetně DPH).
Rada se tedy dohodou znovu zabývala, a přestože se z právního hlediska jedná o velmi nepodařený
dokument, dohodu schválila s tím, že do bodu 4.2. byl doplněna účinnost dohody, a to dnem podpisu
obou smluvních stran tak, aby poplatek město hradilo až od roku 2019 ode dne podpisu dohody.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami od firmy Transport Trutnov
s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) za zvýšené náklady související se zpracováním plastů s tím, že do
bodu 4.2. bude doplněna účinnost dohody, a to dnem podpisu obou smluvních stran tak, aby poplatek
město hradilo až od roku 2019 ode dne podpisu dohody.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
p. Hovard nehlasoval – byl mimo jednací místnost – služební tel. hovor
USNESENÍ č. RM/38/4/2019 bylo přijato.
2. Návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu na
zavedení projektu Vlídných WC v obci
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na
službu na zavedení projektu Vlídných WC v centru obce (viz příloha originálu zápisu). Rada se
návrhem zabývala, specifikovala centrum obce (vymezeno ulicemi nám. Svornosti, ulice 5. května,
Tyršova ulice, na kterých musí provozovna sídlit). Dále byly diskutovány podmínky projektu a
upraveny na základě diskuse (viz poznámky v příloze), zkušební období bylo stanoveno na období 1
roku od 1.3.2019 - 28.2.2020. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu na zavedení
projektu Vlídných WC v centru obce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že centrum obce bylo
vymezeno ulicemi nám. Svornosti, ulice 5. května, Tyršova ulice, na kterých musí provozovna sídlit,
dále zkušební období bylo stanoveno na období 1 roku od 1.3.2019 - 28.2.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/39/4/2019 bylo přijato.
3. Pronájem prostoru 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
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. na pronájem prostoru 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 se zveřejněným záměrem města č. 1/VO/2018 včetně návrhu
nájemní smlouvy (viz příloha originálu zápisu.
Rada hlasovala o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem prostoru 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
se zveřejněným záměrem města č. 1/VO/2018, a to společnosti MEGA PLUS s.r.o.
na základě její žádosti.
b)

návrh znění nájemní smlouvy se společností MEGA PLUS s.r.o. na pronájem
prostoru na sloupech veřejného osvětlení dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že termín
doby nájmu bude upraven na základě termínu dodání povinných dokumentů, které
jsou třeba zajistit před instalací zařízení (kladné stanovisko DI Policie ČR, doložení
územního souhlasu od stavebního úřadu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/40/4/2019 bylo přijato.
4. Návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“
Radě města byl předložen opakovaný návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ včetně návrhu Smlouvy
o dílo (viz přílohy originálu zápisu). Rada se návrhy zabývala v tom smyslu, že do výzvy bude
doplněno v rámci požadavků na technickou kvalifikaci, že dodavatel předloží v rámci nabídky soupis
zařízení, komponentů či materiálů, na které se vztahuje pouze 36M záruční lhůta. Na celé dílo
zadavatel požaduje 10ti letou záruční lhůtu, ale na některé komponenty zadavatel připouští tímto
záruku kratší, ale požaduje předem jejich konkrétní specifikaci. V tomto smyslu byla Výzva
upravena, dále byly upraveny termíny pro podání nabídek a jejich otevírání, stanovena lhůta pro
provedení díla do 15.4.2019. V závazném návrhu Smlouvy o dílo bylo do bodu 10.2. doplněno
ustanovení ohledně zkrácené záruční lhůty některých komponentů (viz výše) s tím, že jejich přesná
specifikace z nabídky dodavatele bude přílohou smlouvy.
Rada hlasovala o následujících návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opakovaný návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce
s názvem "Rekonstrukce rozvodů vody v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu
Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace (viz přílohy originálu
zápisu) s tím, že dokumenty budou upraveny tak, jak je uvedeno v zápise.
b)
výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348, Trutnov
- Ivo Ludvík, IČ 11114371, nám. Svobody 197, Trutnov
- Robert Šťastný PLYNOTOP, IČ 12971341, Husitská 599, Hostinné
- Jan Klihavec, IČ 44458088, nám. Odboje 300, Dvůr Králové
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/41/4/2019 bylo přijato.
5. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o odprodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Tato žádost byla již dvakrát odložena s tím, že je třeba požadovanou část prověřit. Starosta
informoval o šetření na místě a jednání se žadatelkou. Pan Horáček se dotázal, jak je parcela vedena
v Územním plánu města. V rámci jednání rady bylo zjištěno, že část parcely se nachází na území
čistě obytném určeném pro výstavbu RD, část parcely směrem k zahrádkám pak je vedena jako
zahrádkářská osada. Na základě tohoto zjištění byla vedena diskuse, zda parcelu prodávat či nikoliv.
Žadatelka uvádí, že důvodem odkoupení je zemědělská a zahrádkářská činnost. Starosta a stavební
technik města reagovali, že pozemek je sice hodně svažitý a je tam mokřad, ale dnes se dá postavit
dům téměř všude, záleží, s jakými finančními náklady. Po této diskusi se rada shodla na tom, že
požádá o stanovisko komisi pro rozvoj města. bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání žádost o odprodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, protože bylo zjištěno, že část parcely se nachází na území čistě obytném určeném pro výstavbu
RD, část parcely směrem k zahrádkám pak je vedena jako zahrádkářská osada (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/42/4/2019 bylo přijato.
6. Podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve věci přijatého usnesení rady č.
RM/23/2/2018 ze dne 26.11.2018
Radě města bylo předloženo podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve věci přijatého usnesení
rady č. RM/23/2/2018 ze dne 26.11.2018, které učinil právní zástupce paní
(viz příloha
originálu zápisu). Rada se tímto podáním zabývala a konstatovala, že § 124 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zní:
(1) Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle
dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou
žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném
případě. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví
pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby.
Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě
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rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad může též v případě nutnosti pro provedení zkušebního
provozu uloženého podle § 115 odst. 2 stanovit novým rozhodnutím další podmínky. Za doby trvání
zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání
zkušebního provozu.
Rada města v tomto případě vydala podnět formou výše uvedeného usnesení jako zástupce města samosprávy, tj. účastníka řízení v rámci řízení. O tomto podnětu, jako opodstatněném či
neodůvodněném, bude rozhodovat příslušný stavební úřad (státní správa). Důvody rady jsou zejména
obavy z možného negativního vlivu na sousední nemovitosti vznesenými ze strany veřejnosti, a to i
s ohledem na současný zemědělský provoz a související činnost provozovanou žadatelem. Město
považuje v rámci řízení i přes souhlasná stanoviska dotčených orgánů požadavky na zkušební provoz
jako legitimní podmínku. Negativního vlivu se obávají obyvatelé sousedních nemovitostí, kteří tuto
obavu vznesli ústně prostřednictvím vedení města. Rozhodnutí o trvalém provozu po ukončení lhůty
zkušebního provozu bude činit příslušný stavební úřad na základě jeho vyhodnocení. To, jaké
podklady (posudky) bude tento orgán vyžadovat pro své rozhodnutí, není rada schopna předjímat,
neboť toto bude záležet na případných námitkách či připomínkách k provozu vznesených ze strany
účastníků tohoto řízení o povolení trvalého užívání.
V dané věci bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve věci přijatého usnesení rady č. RM/23/2/2018 ze
dne 26.11.2018, které učinil právní zástupce paní
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada
na svém usnesení trvá z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/43/4/2019 bylo přijato.
7. Návrh servisní smlouvy na provádění odborných technických prohlídek
klimatizačních zařízení ve sportovní hale a v nové požární zbrojnici
Radě města byl předložen návrh servisní smlouvy na provádění odborných technických prohlídek
klimatizačních zařízení ve sportovní hale a v nové požární zbrojnici (viz příloha originálu zápisu).
Stavební technik krátce vysvětlil, o co se jedná a poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
servisní smlouvu na provádění odborných technických prohlídek klimatizačních zařízení ve
sportovní hale a v nové požární zbrojnici se společností KLIMACOOL, s.r.o., IČ 274 68 259 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/44/4/2019 bylo přijato.
8. 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 byla předložena 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. Jedná se o stavbu na p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou na Sluneční stráni, která
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má sloužit jako objekt k plnění funkce lesa. Rada se zabývala rozsahem stavby, kdy bylo zjištěno, že
elektropřípojka má na dotčeném pozemku města p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou délku cca 5
metrů. Dále se rada zabývala návrhem výše uvedené smlouvy, kdy rada požaduje do čl. IV doplnit
následující body:
5) Před zahájením stavebních prací bude pověřený zástupce města, tj. technik města - pan Rajsner,
tel. 739 008 476 písemně vyzván stavebníkem k provedení fotodokumentace místa provádění stavby,
která bude nedílnou součástí Protokolu o předání pozemku.
6) Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby bude šetřit
práva vlastníka pozemku za dodržení těchto podmínek:
a) po skončení stavebních prací uvede předmětné pozemky do původního stavu, a to na vlastní
náklady,
b) po skončení stavebních prací na dotčené části pozemku (komunikaci) stavebník zajistí zhutnění
tělesa místní komunikace v místě překopu (tzn. v místě trasy kanalizační přípojky), včetně doložení
tohoto zhutnění „Protokolem z hutnící zkoušky",
c) 1 až 2 dny před zakrytím překopu asfaltovou živicí bude přizván stavebníkem technik města ke
kontrole překopu, při které mu bude předán „Protokol z hutnící zkoušky",
d) stavba může být prováděna pouze v termínu od 1.5. do 31.10. jednotlivých roků platnosti a
účinnosti smlouvy, v případě nedodrženi tohoto termínu stavebníkem si sjednávají smluvní strany
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, která je splatná na základě písemné výzvy
vlastníka pozemku a dále je vlastník oprávněn požadovat případnou náhradu škody v důsledku
porušení této povinnosti stavebníkem mu vzniklou.
Rada poté hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Svoboda n/Ú knn pro p.č. 391/3“ s tím, že požaduje do Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122018047/VB2 zapracovat do článku IV. - Smlouva o právu provést stavbu body 5 a 6 ve znění dle
zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/45/4/2019 bylo přijato.
9. Žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města) za část parcely p.p.č.
260/12, obě v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o směnu části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města) za část
parcely p.p.č. 260/12, obě v k.ú. Maršov I, protože žadatel splnil veškeré podmínky stanovené mu
radou v minulosti. Součástí žádosti je geodetické zaměření (viz příloha zápisu). Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města, jedná se o část "e" o výměře
99 m2 dle GP)) za část parcely p.p.č. 260/12 (jedná se o část "b" o výměře 98 m2 dle GP), obě v k.ú.
Maršov I, protože žadatel splnil veškeré podmínky stanovené mu radou v minulosti, a to dle
geodetického zaměření (viz příloha zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/46/4/2019 bylo přijato.
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10. Podnět na realizaci projektu "Medvědí stezka ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen podnět pana
na realizaci projektu "Medvědí stezka ve Svobodě nad
Úpou". Starosta informoval radu o možnostech na realizaci tohoto projektu, na kterém by se mohla
podílet i Správa KRNAP. Byla vedena krátká diskuse nad tímto podnětem a poté bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se zabýval podnětem na realizaci projektu "Medvědí stezka ve Svobodě nad
Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/47/4/2019 bylo přijato.
11. Návrh Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb
včetně celého znění Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb č. 02/2018 ze dne 20.3.2018
(viz přílohy originálu zápisu). Předmětem dodatku je poskytování právních služeb i nadále (na dobu
neurčitou) prostřednictvím advokáta Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D., v jehož právní kanceláři
působí i Mgr. Jakub Huspek, se kterým město dlouhodobě spolupracuje v oblasti právních služeb.
Starosta shrnul krátce spolupráci v minulém roce s nástupcem Mgr. Čermáka, kdy právní služby byly
městu poskytovány ve stejném rozsahu i kvalitě a navrhl pokračovat ve spolupráci uzavřením
dodatku. Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb č. 02/2018 ze dne 20.3.2018
(viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/48/4/2019 bylo přijato.
12. Zápis z komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2019
Radě města byl předložen zápis z jednání komise pro rozvoj města dne 7.1.2019, kdy se komise
zabývala následujícími body jednání:
1. Žádost manželů
o koupi části pozemku p. č. 236/8 v k. ú. Maršov I
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě odprodat manželům
celý pozemek p.
č. 236/8 v k. ú. Maršov I. Po odprodeji pouze požadované části by zbytková parcela zůstala jen
obtížně přístupná z veřejné komunikace. Dále doporučuje povolit požadovaný přístup přes p. č. 236/2
a 147/1 pouze s ohledem na umožnění přístupu k ostatním zastavitelným pozemkům dle studie Ing.
arch. Žateckého.
2. Žádost o vyjádření města, jako účastníka územního a stavebního řízení, k projektu manželů
, rekreační objekt na st. p. č. 1 v k. ú. Maršov II
Komise pro rozvoj města konstatuje, že způsob využití objektu dle předložené projektové
dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem. Proto doporučuje městské
radě zaujmout zamítavé stanovisko.
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3. Žádost o vyjádření Města k projektu Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní 165, st. p. č.
197/1 v k. ú. Svoboda nad Úpou
Komise pro rozvoj města konstatuje, že způsob využití objektu dle předložené projektové
dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem. Dle předloženého PBŘ
zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek Města. Vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene
střechy o cca 2,7 m by došlo v zimních měsících, dle předložené studie oslunění, k celodennímu
zastínění obytných místností (všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu. Není
předloženo posouzení dostatečné kapacity parkovacích míst. Vzhledem ke všem výše citovaným
faktům doporučuje komise pro rozvoj města městské radě zaujmout zamítavé stanovisko.
4. Žádost o stanovisko Města, jako vlastníka dotčených pozemků, k projektové dokumentaci
kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 420 ve Svobodě nad Úpou
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě souhlasit s uložením kanalizační přípojky na
pozemek města za standardních podmínek.
5. Žádost o stanovisko Města k záměru odstranění bytového domu č. p. 4, na st. p. č. 59, p. č. 119/8
a p. č. 119/9
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě souhlasit s odstraněním bytového domu č. p. 4 za
předpokladu následné rekultivace dotčených pozemků.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2019 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že výstupy z jednání jsou předmětem zápisu.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I, o výměře 2316
m2, druh pozemku trvalý travní porost za účelem výstavby rodinného domu v
souladu s Opatřením orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne
11.6.2014.
projednala
c)
žádost o vyjádření města, jako účastníka územního a stavebního řízení, k projektu
manželů
, rekreační objekt na st. p. č. 1 v k. ú. Maršov II a ztotožnila se
se stanoviskem komise pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití
objektu dle předložené projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému
platným územním plánem.
d)

žádost o vyjádření města k projektu Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní
165, st. p. č. 197/1 v k. ú. Svoboda nad Úpou a ztotožňuje se se stanoviskem komise
pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené
projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem.
Dle předloženého PBŘ zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek Města.
Vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene střechy o cca 2,7 m by došlo v zimních
měsících, dle předložené studie oslunění, k celodennímu zastínění obytných
místností (všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu. Není předloženo
posouzení dostatečné kapacity parkovacích míst.

vydává
e)
souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města, jako vlastníka dotčených
pozemků k projektové dokumentaci kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 420

8

ve Svobodě nad Úpou na základě doporučení komise pro rozvoj města s tím, že do
příštího jednání rady bude předložen radě ke schválení návrh patřičné smlouvy.
f)

souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru odstranění bytového
domu č. p. 4, na st. p. č. 59, p. č. 119/8 a p. č. 119/9 na základě doporučení komise
pro rozvoj města za předpokladu následné rekultivace dotčených pozemků.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/49/4/2019 bylo přijato.
13. Schválení nových platových výměrů ředitelů obou příspěvkových organizací
Radě města byly předloženy nové platové výměry obou ředitelů příspěvkových organizací s účinností
od 1.1.2019 v souvislosti s novými platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.1.2019
(viz přílohy originálu zápisu), Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.1.2019 v
souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě od ledna 2019 (viz
příloha originálu zápisu).
b)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.1.2019 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od ledna 2019 (viz příloha
originálu zápisu),
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/50/4/2019 bylo přijato.
14. Oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o vyhlášení ředitelského volna dne
17.1.2019
Tajemnice informovala radu, že dle sdělení ČEZ ve čtvrtek 17.1.2019 v čase od 8 - 12 hodin nepůjde
proud z důvodu havarijní opravy 4 trafostanic ve Svobodě. Nejedná se prý o standardní předem
hlášenou opravu, ale havarijní opravu s ohledem na kalamitní stav, a proto nemusí společnost opravu
hlásit předem minimálně 15 dní. Elektřina nepůjde od zdravotního střediska směrem k poště, MŠ,
ulice Kostelní včetně DPS a ZŠ, ulice Luční, částečně ulice 5. května (strana od bývalé drogerie
směrem k náměstí), dále část náměstí Svornosti (domy čp. 443, 444 a dále až k čp. 451) a Lázeňská
ulice. Dle sdělení pracovníka ČEZ je tento rozsah a čas pouze orientační, může zasáhnout i větší
území a naopak. Z těchto důvodů bylo ve škole vyhlášeno na 17.1.2019 ředitelské volno a ve školní
jídelně se nebude vařit.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci ředitele MŠ a ZŠ o tom, že ve čtvrtek 17.1.2019 vyhlásil ředitelské volno z důvodu
přerušení dodávky elektrického proudu (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/51/4/2019 bylo přijato.
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15. Žádost SK Janské Lázně – stolní tenis o změnu úhrady za víkendový pronájem
sportovní haly
Radě města byla předložena žádost SK Janské Lázně – oddíl stolního tenisu o změnu úhrady za
víkendový pronájem sportovní haly. Rada se žádostí zabývala s tím, že starosta nejprve informoval
radu o důvodech provedené změny ceníku za víkendový pronájem sportovní haly v září loňského
roku. Tajemnice dále doplnila, že na víkendovém provozu haly město vydělává odhadem pouze cca
100 Kč čistého zisku za jednu hodinu pronájmu, nicméně v rámci pracovního týdne je provoz
sportovní haly prodělečný a město provozní náklady hradí tak, aby halu mohla využívat škola, školní
kroužky, sportovní kluby nejen ze Svobody. Starosta navrhl žádosti nevyhovět, protože její schválení
by mohlo vyvolat lavinový efekt a ceník je takto schválený a kluby jej mají respektovat. Rada se
shodla na stejném názoru s tím, že si sportovní klub může požádat o dotaci v rámci některého z
dotačních programů města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost SK Janské Lázně – oddíl stolního tenisu o změnu úhrady za víkendový pronájem sportovní
haly s tím, že ceník je takto schválený a kluby jej musí respektovat, nicméně rada doporučuje klubu
využít některý z dotačních programů města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/52/4/2019 bylo přijato.
16. Návrh na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
Starosta informoval radu o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání
žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ ve třech podprogramech Podpora obnovy a
rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.
Cílem prvního podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru a je možno žádat o dotace na akce zahrnuté v
letošním rozpočtu na rok 2019 - obnova a rekonstrukce dětského hřiště a rekonstrukce školních dílen.
Novou podmínkou pro podání žádosti je však schválení podání žádosti zastupitelstvem. Z tohoto
důvodu navrhl svolat mimořádné jednání zastupitelstva. Podání žádostí je do 28.2.2019. Bylo
diskutováno o termínu, a nakonec se rada shodla na termínu v pondělí 11.2.2019 od 18 hodin.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
svolání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 11.2.2019 od
18 hodin, kdy jediným bodem programu bude schválení podání žádostí o dotace z programu Podpora
rozvoje regionů 2019+ na akce zahrnuté v letošním rozpočtu na rok 2019 - obnova a rekonstrukce
dětského hřiště a rekonstrukce školních dílen.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/53/4/2019 bylo přijato.
17. Koncepce informatiky včetně databáze GINIS (Gordic) a webových stránek v rámci
města a jeho příspěvkových organizací
Předmětem tohoto bodu bylo zahájení diskuse nad zřízením nového pracovního místa IT technik správce sítě v rámci města. Cílem zřízení tohoto nového pracovního místa je zajištění IT technika na
plný pracovní úvazek, který by kromě radnice měl na starosti také obě příspěvkové organizace (tj.
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školu a DPS). Rada společně s tajemnicí diskutovali nad otázkami vzniku nového místa, kdy musí
být kladen důraz zejména na kybernetickou bezpečnost s ohledem na zpracovávaná data, na odborné
znalosti případného nového zaměstnance a taky na jeho spolehlivost a ambici stát se dlouhodobým
zaměstnancem. Tajemnice upozornila na případná rizika při častých změnách IT technika. Rada se
shodla na tom, že zřízení nového pracovního místa je určitě potřebné, ale je třeba tuto záležitost řešit
v kontinuitě se stávajícími IT techniky, kteří působí externě na radnici a výběrové řízení začít
připravovat. Dále tajemnice doplnila, že je třeba nejprve změnit organizační řád, posléze připravit
rozpočtovou změnu a zajistit mzdové prostředky pro připadnou novou pracovní pozici a teprve poté
je možné vyhlásit výběrové řízení.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost zřízení nového pracovního místa IT technik - správce sítě v rámci města, kdy cílem zřízení
tohoto nového pracovního místa je zajištění IT technika na plný pracovní úvazek, který by kromě
radnice měl na starosti také obě příspěvkové organizace (tj. školu a DPS). V první fázi bude na dalším
jednání rady připravena změna organizačního řádu a do nejbližšího zastupitelstva připravena
rozpočtová změna na krytí mzdových nákladů.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/54/4/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 14.1.2019 v 19,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 28.1.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 15.1.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 4. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
14.1.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 4. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.01.2019
USNESENÍ č. RM/38/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami od firmy Transport
Trutnov s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) za zvýšené náklady související se zpracováním
plastů s tím, že do bodu 4.2. bude doplněna účinnost dohody, a to dnem podpisu obou smluvních
stran tak, aby poplatek město hradilo až od roku 2019 ode dne podpisu dohody.
USNESENÍ č. RM/39/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu na zavedení
projektu Vlídných WC v centru obce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že centrum obce bylo
vymezeno ulicemi nám. Svornosti, ulice 5. května, Tyršova ulice, na kterých musí provozovna
sídlit, dále zkušební období bylo stanoveno na období 1 roku od 1.3.2019 - 28.2.2020.
USNESENÍ č. RM/40/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem prostoru 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
se zveřejněným záměrem města č. 1/VO/2018, a to společnosti MEGA PLUS s.r.o.
na základě její žádosti.
b)

návrh znění nájemní smlouvy se společností MEGA PLUS s.r.o. na pronájem
prostoru na sloupech veřejného osvětlení dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že termín
doby nájmu bude upraven na základě termínu dodání povinných dokumentů, které
jsou třeba zajistit před instalací zařízení (kladné stanovisko DI Policie ČR, doložení
územního souhlasu od stavebního úřadu).

USNESENÍ č. RM/41/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opakovaný 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) s tím, že dokumenty budou upraveny tak, jak je uvedeno v zápise.
b)
výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348, Trutnov
- Ivo Ludvík, IČ 11114371, nám. Svobody 197, Trutnov
- Robert Šťastný PLYNOTOP, IČ 12971341, Husitská 599, Hostinné
- Jan Klihavec, IČ 44458088, nám. Odboje 300, Dvůr Králové
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USNESENÍ č. RM/42/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání žádost o odprodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože bylo zjištěno, že část parcely se nachází na území čistě obytném
určeném pro výstavbu RD, část parcely směrem k zahrádkám pak je vedena jako zahrádkářská
osada (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/43/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve věci přijatého usnesení rady č. RM/23/2/2018
ze dne 26.11.2018, které učinil právní zástupce paní
(viz příloha originálu zápisu) s tím,
že rada na svém usnesení trvá z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/44/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
servisní smlouvu na provádění odborných technických prohlídek klimatizačních zařízení ve
sportovní hale a v nové požární zbrojnici se společností KLIMACOOL, s.r.o., IČ 274 68 259
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/45/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Svoboda n/Ú knn pro p.č. 391/3“ s tím, že požaduje do Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122018047/VB2 zapracovat do článku IV. - Smlouva o právu provést stavbu body 5 a 6 ve znění
dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/46/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 572/1 (ve vlastnictví města, jedná se o část "e" o
výměře 99 m2 dle GP)) za část parcely p.p.č. 260/12 (jedná se o část "b" o výměře 98 m2 dle
GP), obě v k.ú. Maršov I, protože žadatel splnil veškeré podmínky stanovené mu radou v
minulosti, a to dle geodetického zaměření (viz příloha zápisu).
USNESENÍ č. RM/47/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se zabýval podnětem na realizaci projektu "Medvědí stezka ve Svobodě nad
Úpou".
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USNESENÍ č. RM/48/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb č. 02/2018 ze dne
20.3.2018 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/49/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2019 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že výstupy z jednání jsou předmětem zápisu.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I, o výměře 2316
m2, druh pozemku trvalý travní porost za účelem výstavby rodinného domu v
souladu s Opatřením orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne
11.6.2014.
projednala
c)
žádost o vyjádření města, jako účastníka územního a stavebního řízení, k projektu
manželů
, rekreační objekt na st. p. č. 1 v k. ú. Maršov II a ztotožnila se
se stanoviskem komise pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití
objektu dle předložené projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému
platným územním plánem.
d)
žádost o vyjádření města k projektu Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní
165, st. p. č. 197/1 v k. ú. Svoboda nad Úpou a ztotožňuje se se stanoviskem komise
pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené
projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem.
Dle předloženého PBŘ zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek Města.
Vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene střechy o cca 2,7 m by došlo v zimních
měsících, dle předložené studie oslunění, k celodennímu zastínění obytných
místností (všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu. Není předloženo
posouzení dostatečné kapacity parkovacích míst.
vydává
e)
souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města, jako vlastníka dotčených
pozemků k projektové dokumentaci kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 420
ve Svobodě nad Úpou na základě doporučení komise pro rozvoj města s tím, že do
příštího jednání rady bude předložen radě ke schválení návrh patřičné smlouvy.
f)

souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru odstranění bytového
domu č. p. 4, na st. p. č. 59, p. č. 119/8 a p. č. 119/9 na základě doporučení komise
pro rozvoj města za předpokladu následné rekultivace dotčených pozemků.

USNESENÍ č. RM/50/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

14

a)
b)

nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou od 1.1.2019 v
souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě od ledna 2019 (viz
příloha originálu zápisu).
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.1.2019 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od ledna 2019 (viz příloha
originálu zápisu),

USNESENÍ č. RM/51/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci ředitele MŠ a ZŠ o tom, že ve čtvrtek 17.1.2019 vyhlásil ředitelské volno z důvodu
přerušení dodávky elektrického proudu (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/52/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost SK Janské Lázně – oddíl stolního tenisu o změnu úhrady za víkendový pronájem
sportovní haly s tím, že ceník je takto schválený a kluby jej musí respektovat, nicméně rada
doporučuje klubu využít některý z dotačních programů města.
USNESENÍ č. RM/53/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
svolání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
11.2.2019 od 18 hodin, kdy jediným bodem programu bude schválení podání žádostí o dotace
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na akce zahrnuté v letošním rozpočtu na rok 2019
- obnova a rekonstrukce dětského hřiště a rekonstrukce školních dílen.
USNESENÍ č. RM/54/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost zřízení nového pracovního místa IT technik - správce sítě v rámci města, kdy cílem
zřízení tohoto nového pracovního místa je zajištění IT technika na plný pracovní úvazek, který
by kromě radnice měl na starosti také obě příspěvkové organizace (tj. školu a DPS). V první
fázi bude na dalším jednání rady připravena změna organizačního řádu a do nejbližšího
zastupitelstva připravena rozpočtová změna na krytí mzdových nákladů.
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