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Zápis z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.01.2019

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.

Návštěva investora a projektanta ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy,,
Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"

2.

Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v
obci Svoboda nad Úpou“

3.

Kontrola plnění usnesení rady

4.

Stanovení zatížitelnosti mostu v Maršově II a mostu Nepomuckého

5.

Přidělení uvolněného bytu č. 38 v DPS

6.

Návrh smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Návrh na změnu Organizačního řádu města Svoboda nad Úpou

8.

Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2017 - 2020

9.

Návrh na rozšíření redakční rady novin Svoboda fórum

10.

Smluvní vztah s obcí Malá Úpa na dobrovolné spolufinancování činnosti stavebního
úřadu

11.

Rozpočtové opatření č. 9/2018

1. Návštěva investora a projektanta ke stavební akci "Administrativní sídlo stavební
firmy,, Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
Hosty jednání byli investor a projektant stavební akce "Administrativní sídlo stavební firmy,,
Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou". Předmětem jednání bylo projednání
konkrétních požadavků města k žádosti, která byla projednána na minulém jednání rady, kdy rada
vydala usnesení č. RM/49/4/2019 písm. d) ve znění:
"Rada města projednala 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
1

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."
Na základě výše uvedeného byla vedena diskuse nad jednotlivými požadavky v tom smyslu, že:
a) požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat na pozemek města a PD bude přepracována tak,
aby k tomu nedošlo
b) kapacita parkovacích míst - město požaduje projekt parkování od autorizované osoby i nadále s
tím, že projektant předběžně nastínil požadavky dle platné normy, kdy na 1 uvažovaný byt je
požadováno 1 místo, na 35m2 kancelářské plochy je požadováno rovněž 1 místo a s ohledem na
uvažovanou celkovou plochu kancelářských prostor je tedy zapotřebí dalších 7 parkovacích ploch,
pro návštěvníky objektu pak je nutno uvažovat s dalšími 2 parkovacími místy a pro skladovací
prostory je nutno počítat rovněž s určitou manipulační plochou. To vše bude zpracováno do
projektové dokumentace. Starosta upozornil opakovaně, že město požaduje projekt od autorizované
osoby, která takový zpracovaný projekt kapacity parkovacích ploch pro potřeby stavby podepíše a
opatří jej patřičným razítkem a bude za něj zodpovídat.
c) zastínění sousedního Domu s pečovatelskou službou, zde projektant nastínil, jak došel k
současným parametrům zastínění s tím, že provedl opravu tohoto dokumentu v souladu s platnou
normou. Starosta se dotázal, kdo zpracoval studii zastínění, přičemž projektant odpověděl, že on
osobně. Starosta se dotázal, zda má oprávnění pro zpracování této odborné studie. Projektant
reagoval, že takových studií už dělal několik. Starosta opět upozornil opakovaně, že město požaduje
projekt od autorizované osoby, která takový zpracovaný projekt zastínění sousedního objektu
podepíše a opatří jej patřičným razítkem a bude za něj zodpovídat.
Na závěr jednání bylo domluveno, že stavebník předloží kompletní dokončenou projektovou
dokumentaci včetně všech výše uvedených projektů, které bude opatřena všemi náležitostmi dle
stavebního zákona. Stavebník deklaroval, že vše předloží během příštího týdne tak, aby mohlo být
projednáno na radě města dne 11.2.2019.
Bylo hlasováno o návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost kolem stavební akce "Administrativní sídlo stavební firmy ,,Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou" společně s investorem a projektantem s tím, že výstupy z jednání jsou
popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/55/5/2019 bylo přijato.
2. Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v
obci Svoboda nad Úpou“
Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování s ohledem
na příbuzenský vztah k uchazeči o veřejnou zakázku.
V rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou“ byla městu
doručena pouze jediná nabídka, a to od Ing. Martina Hedvičáka, se sídlem nám. Svornosti 497, 542
24, Svoboda nad Úpou, IČ 61240249, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na zkušební období
jednoho roku od 1.3.2019 do 29.2.2020 a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši 10.800 Kč bez
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DPH (13.068,-Kč včetně DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí
být splněny následující podmínky dle výzvy:
provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které
budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
- provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce
- minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety
bezplatně veřejně přístupné.
- provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně
A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)
- zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu
Vlídného WC
- umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele
- platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem
po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční
nabídkové ceny:
- za období od 1.3.2019 – 31.5.2019, splatnost faktury 15.6.2019
- za období od 1.6.2019 – 31.8.2019, splatnost faktury 15.9.2019
- za období od 1.9.2019 – 30.11.2019, splatnost faktury 15.12.2019
- za období od 1.12.2019 – 29.2.2020, splatnost faktury 15.3.2019
Rada města krátce diskutovala o přínosech tohoto zkušebního projektu v centru města a poté
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou“ nabídku od
pana Ing. Martina Hedvičáka, se sídlem nám. Svornosti 497, 542 24, Svoboda nad Úpou, IČ
61240249, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na zkušební období jednoho roku od 1.3.2019
do 29.2.2020 a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši 10.800 Kč bez DPH (13.068,-Kč včetně
DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující
podmínky dle výzvy:
provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které
budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
- provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce
- minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety
bezplatně veřejně přístupné.
- provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně
A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)
- zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu
Vlídného WC
- umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele
- platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem
po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční
nabídkové ceny:
- za období od 1.3.2019 – 31.5.2019, splatnost faktury 15.6.2019
- za období od 1.6.2019 – 31.8.2019, splatnost faktury 15.9.2019
- za období od 1.9.2019 – 30.11.2019, splatnost faktury 15.12.2019
- za období od 1.12.2019 – 29.2.2020, splatnost faktury 15.3.2019
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/56/5/2019 bylo přijato.
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3. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly
přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence
modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/57/5/2019 bylo přijato.
4. Stanovení zatížitelnosti mostu v Maršově II a mostu Nepomuckého
Radě města byly předloženy výsledky zhodnocení stavu dvou mostů (stanovení zatížitelnosti mostu),
a to Svoboda nad Úpou B.1 03-M-03-UP-Nepomuckého a Svoboda nad Úpou B.2 01-M-01-UPMaršov II, kdy oba posudky zpracoval Ing. Jan Chaloupský, aut. inženýr mimo jiné v oboru statika
a dynamika staveb (výtah z obou posudků viz přílohy originálu zápisu).
Most v Maršově II je dle posudku označen dopravní značkou s max. tonáží 16 tun, přičemž vypočtená
normální zatížitelnost je dle projektanta 21 tun a výhradní pak 25 tun. Jinak most nevykazuje závadný
či nějaký havarijní stav, je pouze doporučeno provést obnovu nátěru a vyčištění ložisek. Rada se
shodla, že ponechá stávající tonáž 16 tun.
U druhého mostu ve Svobodě - Nepomucký (u zdravotního střediska) je však stav alarmující. Na
mostě je dopravní značkou omezena tonáž na 3,5 tuny, přičemž projektantem vypočtená normální
zatížitelnost je 3,5 tuny a výhradní zatížitelnost pak 4 tuny. Byly zjištěny závady v podobě koroze
ocelových prvků, především výztuh, přerušená spojitost spodních úhelníků, které byly dodatečně
přidělány pomocí šroubů a nejsou provařeny jako spojité, je nutno doplnit profil a provést nýtování
spojů, dále bylo zjištěno, že není jasná přesná konstrukce vozovky a její vodotěsnost. Projektant
konstatuje, že o únosnosti mostu rozhoduje únosnost spodního pasu, která je o cca 60% nižší, než
únosnost ostatních konstrukcí, přičemž zesílením spodního pasu lze zvýšit únosnost celého mostu o
cca 60%. Na základě výše uvedených zjištění se rada zabývala diskusí, zda most pro dopravu uzavřít
zcela a ponechat jej pouze pro pěší, nebo dále omezit stávající tonáž s vazbou na komunální techniku,
která by byla schopna most udržovat v zimě (Reform, Weidemann), což bude prověřeno do příští
rady. Dále se rada zabývala možnostmi opravy mostu ve vazbě na dotační tituly (starosta reagoval,
že v současné době nejsou žádné dostupné), nicméně bylo dohodnuto, že do příští rady budou od
projektanta zjištěny předběžné náklady na zvýšení únosnosti celého mostu o 60% zesílením spodního
pasu a poté rada přijme další opatření.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výsledky zhodnocení stavu dvou mostů (stanovení zatížitelnosti mostu), a to Svoboda nad Úpou B.1
03-M-03-UP-Nepomuckého a Svoboda nad Úpou B.2 01-M-01-UP- Maršov II, kdy oba posudky
zpracoval Ing. Jan Chaloupský, aut. inženýr mimo jiné v oboru statika a dynamika staveb (výtah z
obou posudků viz přílohy originálu zápisu) s tím, že výsledky jsou podrobně popsány v zápise a do
příštího jednání rady bude prověřena tonáž komunální techniky, která by byla schopna most udržovat
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v zimě (Reform, Weidemann) a budou od projektanta zjištěny předběžné náklady na zvýšení
únosnosti celého mostu o 60% zesílením spodního pasu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/58/5/2019 bylo přijato.
5. Přidělení uvolněného bytu č. 38 v DPS
Radě města bylo přeloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 38 a návrh sociální pracovnice
na přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 38 v DPS (viz příloha originálu zápisu). Sociální
pracovnice navrhuje přidělit byt žadateli o byt pro jednotlivce, který je uveden v Pořadníku žádostí o
přidělení bytu v DPS platného ke dni 21.1.2019 na prvním místě, a to paní
, která
má trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a má 144 bodů. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 38 v DPS žadateli o byt pro jednotlivce, který je uveden
v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 21.1.2019 na prvním místě, a to paní
. Pokud žadatelka byt odmítne, bude byt nabídnout dalším žadatelům v pořadí dle
výše uvedeného Pořadníku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/59/5/2019 bylo přijato.
6. Návrh smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení
služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu). Starosta navrhl, aby do čl. II, odst. 4, písm. a) bylo doplněno, že
uvedení do původního stavu se týká i části chodníku (stavby) na části pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jiná připomínka nebyla vznesena, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že do čl. II, odst. 4, písm. a) bude doplněno, že uvedení do původního stavu se týká i části
chodníku (stavby) na části pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/60/5/2019 bylo přijato.
7. Návrh na změnu Organizačního řádu města Svoboda nad Úpou
V rámci tohoto bodu bylo pokračováno v diskusi nad zřízením pracovního místa IT technika s tím,
že radě bylo předloženo současné schéma organizační struktury města. Starosta a tajemnice
informovali radu o jednání se současným IT technikem, kdy mu byla tato pozice nabídnuta s tím, že
si nabídku rozmyslí. Dále bylo řešeno sloučení pracovních pozic IT technika a webmastera do jedné,
s tím, že obě tyto činnosti by měl v budoucnu zvládnout jeden pracovník. Dále tajemnice informovala,
že do rozpočtového opatření připraví požadavek na mzdové náklady. Členové rady se shodli na tom,
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že v tomto úkolu je nutno dále pokračovat, počkat na vyjádření současného IT technika, a pokud bude
jeho odpověď negativní, pokusit se najít vhodného odborníka na tuto pozici. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nové aktuální informace ve věci zřízení pracovního místa IT technika (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/61/5/2019 bylo přijato.
8. Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2017 - 2020
Starosta města předložil radě stávající platný Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 2020, který členové rady prošli a vyhodnotili v tom smyslu, že většina bodů z tohoto plánu je již
hotova či jsou ve fázi realizace, a proto by bylo vhodné jej vydat znovu v novém znění. Byla vedena
diskuse nad stávajícími novými prioritami města nejen v rámci tohoto volebního období, ale v
horizontu cca 4 - 8 let. Tyto priority byly specifikovány a z diskuse vyplynulo, že bude do příštího
jednání rady vyhotoven návrh nového dokumentu, který bude předložen poté zastupitelstvu k
projednání. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020, který členové rady prošli a vyhodnotili
v tom smyslu, že většina bodů z tohoto plánu je již hotova či jsou ve fázi realizace, a proto bude do
příštího jednání rady vyhotoven návrh nového dokumentu, který bude předložen poté zastupitelstvu
k projednání.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/62/5/2019 bylo přijato.
9. Návrh na rozšíření redakční rady novin Svoboda fórum
Starosta podal radě návrh na rozšíření redakční rady novin Svoboda fórum. Informoval, že v současné
době se na tvorbě novin podílí pouze tajemnice MěÚ a on a bylo by vhodné redakční radu rozšířit a
případně oživit noviny nějakými novými příspěvky. Byla vedena krátká diskuse nad tímto tématem,
pan Hovard navrhl do redakční rady svou ženu paní Alici Hovardovou. Dále všichni radní souhlasili
s tím, že pomohou s vydáváním novin a stanou se rovněž členy redakční rady. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nové složení redakční rady novin Svoboda fórum - Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Helmut
Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, Tomáš Hovard, Petr Horáček a Alice Hovardová.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/63/5/2019 bylo přijato.
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10. Smluvní vztah s obcí Malá Úpa na dobrovolné spolufinancování činnosti stavebního
úřadu
Starosta informoval radu o přípravě smluvního vztahu s obcí Malá Úpa na dobrovolné
spolufinancování činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa. Radním byla vysvětlena daná
problematika a historie této záležitosti. Dále tajemnice v souvislosti s možnými návrhy smluvních
vztahů, které město obdrželo od obce Malá Úpa, informovala o konzultaci s městským právníkem
Mgr. Huspekem, který navrhuje uzavření klasické darovací smlouvy. Starosta informoval radu, že
požádal starostu Malé Úpy o to, aby se oba právníci společně domluvili a společně připravili smluvní
vztah do příštího jednání rady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přípravě smluvního vztahu s obcí Malá Úpa na dobrovolné spolufinancování činnosti
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa s tím, že právníci obou obcí společně připraví smluvní vztah do
příštího jednání rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/64/5/2019 bylo přijato.
11. Rozpočtové opatření č. 9/2018
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 včetně rozpisu s podrobným
komentářem (vše viz přílohy originálu zápisu)). Předmětem rozpočtového opatření jsou drobné
rozpočtové změny, které neovlivňují financování a jedná se pouze o přesuny mezi položkami
rozpočtové skladby ve vztahu k dotacím pro rok 2018:
PŘ ÍJM Y
Rozp. skladba
ODPA
POL
4116
4216
4116
6171

Text

Částka

č.
1

Dotace pro ZŠ a MŠ - transfer s vazbou na výdaje

2

Přijatá dotace z OPŽP na nákup komunální techniky - část dotace není považ

3

Finanční příspěvek z Malé Úpy na spolufinancování činnosti stavebního
úřadu pro obec malá Úpa - přesun na správnou položku srozpočtové
skladby

2119
4121

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
Celkem třída 4 : Dotace

-

442 260
71 275
71 275
151 200
151 200
-

-

151 200
593 460

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 9/2018

442 260

V ÝD A J E
Rozp. skladba
ODPA
POL
3113

Text

č.

ZŠ a MŠ - převod transferu (dotace) pro školu - viz vazba na příjem

5336

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 9/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 9/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 9/2018

8115

442 260
442 260

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 9/2018

Rozp. skladba
ODPA
POL

Částka

442 260

442 260
442 260
-

FINANCOVÁNÍ
č.

Text
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - nemění se

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 9/2018
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Částka
-

-

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.9/2018 činí objem celkových příjmů 442.260,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této
změně se zvyšují na 45.916.797 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č.
9/2018 činí 442.260,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na
64.563.959 Kč) a financování rozpočtu se nemění (celkové financování rozpočtu na rok 2018 zůstává
ve výši na 18.647.162,-Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/65/5/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 28.1.2019 v 19,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 11.2.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 29.1.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
28.1.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.01.2019
USNESENÍ č. RM/55/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost kolem stavební akce "Administrativní sídlo stavební firmy ,,Kostelní 165, st.p.č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" společně s investorem a projektantem s tím, že výstupy z
jednání jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/56/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou“
nabídku od pana Ing. Martina Hedvičáka, se sídlem nám. Svornosti 497, 542 24, Svoboda nad
Úpou, IČ 61240249, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na zkušební období jednoho
roku od 1.3.2019 do 29.2.2020 a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši 10.800 Kč bez DPH
(13.068,-Kč včetně DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí
být splněny následující podmínky dle výzvy:
provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy,
které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
- provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce
- minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety
bezplatně veřejně přístupné.
- provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti
minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)
- zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli
projektu Vlídného WC
- umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele
- platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur – daňových dokladů vystavených
dodavatelem po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve
výši 1 celoroční nabídkové ceny:
- za období od 1.3.2019 – 31.5.2019, splatnost faktury 15.6.2019
- za období od 1.6.2019 – 31.8.2019, splatnost faktury 15.9.2019
- za období od 1.9.2019 – 30.11.2019, splatnost faktury 15.12.2019
- za období od 1.12.2019 – 29.2.2020, splatnost faktury 15.3.2019
USNESENÍ č. RM/57/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
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USNESENÍ č. RM/58/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výsledky zhodnocení stavu dvou mostů (stanovení zatížitelnosti mostu), a to Svoboda nad Úpou
B.1 03-M-03-UP-Nepomuckého a Svoboda nad Úpou B.2 01-M-01-UP- Maršov II, kdy oba
posudky zpracoval Ing. Jan Chaloupský, aut. inženýr mimo jiné v oboru statika a dynamika
staveb (výtah z obou posudků viz přílohy originálu zápisu) s tím, že výsledky jsou podrobně
popsány v zápise a do příštího jednání rady bude prověřena tonáž komunální techniky, která by
byla schopna most udržovat v zimě (Reform, Weidemann) a budou od projektanta zjištěny
předběžné náklady na zvýšení únosnosti celého mostu o 60% zesílením spodního pasu.
USNESENÍ č. RM/59/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 38 v DPS žadateli o byt pro jednotlivce, který je
uveden v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 21.1.2019 na prvním místě,
a to paní
. Pokud žadatelka byt odmítne, bude byt nabídnout dalším žadatelům
v pořadí dle výše uvedeného Pořadníku.
USNESENÍ č. RM/60/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že do čl. II, odst. 4, písm. a) bude doplněno, že uvedení do původního stavu se
týká i části chodníku (stavby) na části pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/61/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nové aktuální informace ve věci zřízení pracovního místa IT technika (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/62/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020, který členové rady prošli a
vyhodnotili v tom smyslu, že většina bodů z tohoto plánu je již hotova či jsou ve fázi realizace,
a proto bude do příštího jednání rady vyhotoven návrh nového dokumentu, který bude
předložen poté zastupitelstvu k projednání.
USNESENÍ č. RM/63/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nové složení redakční rady novin Svoboda fórum - Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová, Ing.
Helmut Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, Tomáš Hovard, Petr Horáček a Alice Hovardová.
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USNESENÍ č. RM/64/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přípravě smluvního vztahu s obcí Malá Úpa na dobrovolné spolufinancování
činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa s tím, že právníci obou obcí společně připraví
smluvní vztah do příštího jednání rady.
USNESENÍ č. RM/65/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.9/2018 činí objem celkových příjmů 442.260,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšují na 45.916.797 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 9/2018 činí 442.260,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této
změně se zvyšují na 64.563.959 Kč) a financování rozpočtu se nemění (celkové financování
rozpočtu na rok 2018 zůstává ve výši na 18.647.162,-Kč).
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