*MESUX000LTEF*
Sp. značka: SVO/127/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.02.2019

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.

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

2.

Most Nepomuckého - úkoly z minulého jednání rady

3.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I a žádost o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě "IV-12-2018281,
Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2"

4.

Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o
umístění stavby "Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN" na
parcele p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-12-2007517/VB/01

5.

Žádost o závazné stanovisko / vyjádření k umístění stacionárního zdroje, stavby s názvem
"Přívod vzduchu do haly v areálu fy. KVK PARABIT, a.s."

6.

Žádost o koupi pozemku - vyjádření ke zveřejněnému Záměru města č. 2/2019

7.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov I a žádost o vyřešení majetkoprávních
vztahů ve věci stavby chodníku města na cizím pozemku

8.

Návrh Výzvy k podání nabídky na nákup auta pro technickou četu

9.

Návrh na schváleni individuální ceny za ubytování pro společnost GW Train Regio a.s.

10.

Stanovisko města k přepracované PD na stavební akci "Administrativní sídlo stavební
firmy,, Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"

11.

Oznámení o vyhlášení konkursu na místo ředitele Základní školy a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov

12.

Dotační programy pro rok 2019

13.

Návrh Strategického rozvojového dokumentu na roky 2019 - 2026
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1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci opakované výzvy na VZ malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“
V rámci VZMR na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS" byly
předloženy radě dvě doručené nabídky, které byly postupně otevřeny a zjištěny následující údaje:
1.Milan Špicar, IČ 63225913, 355.203,00 Kč bez DPH, 408.483,00 Kč s DPH
2.Robert Šťastný, IČ 12971341, 445.755,45 Kč bez DPH, 539.364,09 Kč s DPH
Základním hodnotícím kritériem byla v souladu s Výzvou stanovena nejnižší nabídková cena. V tomto
smyslu byly vyhodnoceny jednotlivé nabídky a bylo stanoveno výsledné pořadí.
Poté rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS"
nabídku od OSVČ Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Libavská 183, Trutnov - Voletiny, která byla
vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu ve výši
355.203,-Kč bez DPH (408.483,-Kč včetně DPH). Předpokládané hodnota této zakázky činila
451.533,-Kč bez DPH a na financování této akce bylo příspěvkové organizaci povoleno čerpání
investičního fondu usnesením Rady města č. RM/22/2/2018 písm. a) dne 26.11.2018 , takže na tuto
zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto rada pověřuje ředitelku DPS podpisem Smlouvy o
dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/66/6/2019 bylo přijato.

2. Most Nepomuckého - úkoly z minulého jednání rady
Na základě přijatého usnesení na minulém jednání rady byl radě předložen cenový odhad oprav mostu
Nepomuckého od Ing. Chaloupského z ledna 2019 (viz příloha originálu zápisu), který stanovil
předpokládanou cenu opravy a jehož závěr je následující:
"O únosnosti mostu rozhoduje únosnost spodního pasu, která je o cca 60% nižší, než únosnost ostatních
konstrukcí. Zejména oprava zkorodované a špatně opravované části spodního pasu a její přípoje.
Odhadem by šlo zvýšit únosnost o cca 60%. Přesný rozsah nutných oprav by byl možný stanovit po
provedení podrobného diagnostického průzkumu a po provedení prováděcího návrhu na opravu mostu.
Předpokládaná cena opravy mostu je cca 1 000 000,- Kč+ DPH.
Náklady budou ovlivněny cenovou politikou v době provádění oprav a také dle odhalených skutečností
zjištěných při provedených průzkumech.
Stav mostu se bude vlivem koroze zhoršovat, z důvodů nedostatečné antikorozní úpravy."
Dále byla radě předložena tonáž vozidel technické čety města, která provádí údržbu na mostě:
- Weidemann - 2550 kg + cca 150 kg lžíce = 2,7 t
- Reform - 2200 kg + násypka cca 350 kg + radlice cca 150 kg = 2,7 t, s frézou to bude ještě o něco
víc.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
snížení zatížení mostu Svoboda nad Úpou B.1 03-M-03-UP-Nepomuckého z 3,5 tuny
na 3,0 tuny.
pověřuje
b)
starostu města, aby zajistil orientační cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace na opravu mostu Nepomuckého a dle této orientační nabídky bude
připraveno poptávkové řízení na výběr projektanta v souladu se Směrnicí pro
zadávání VZMR.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/67/6/2019 bylo přijato.

3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I a žádost o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě "IV-12-2018281,
Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2"
Radě města byla předložena žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I a žádost
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě "IV-12-2018281,
Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2" od společnosti CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o., která byla na
základě plné moci pověřena od společnosti ĆEZ Distribuce, a.s. procesem výstavby zařízení
distribuční soustavy el. energie. Předmětem stavby je kabelové vedení k objektu na parcele st.p.č 50/2
v k.ú. Maršov I na Novém světě.
Rada se žádostí zabývala a stanovila následující požadavky:
- jednorázová náhrada bude stanovena ve výši 1.000 Kč bez DPH
- do článku IV. bude doplněn odstavec 3 ve znění:
---------------------------------------------------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.
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 zařízení), 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:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas jako vlastník pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I ke stavbě "IV-122018281, Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2" pro společnost CITRON GROUP
ELEKTRO s.r.o., která byla na základě plné moci pověřena od společnosti ĆEZ
Distribuce, a.s. procesem výstavby zařízení distribuční soustavy el. energie.
schvaluje
b)
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě "IV-122018281, Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
Rada města požaduje jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále do
článku IV. bude doplněn odstavec 3 ve znění dle zápisu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/68/6/2019 bylo přijato.
4. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody
o umístění stavby "Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN" na
parcele p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-12-2007517/VB/01
Radě města byl předložen návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohody o umístění stavby "Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN" na
parcele p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-12-2007517/VB/01 od společnosti
ELEKTRO-COMP spol. s r.o., která byla na základě plné moci pověřena procesem výstavby zařízení
distribuční soustavy el. energie.
Rada se žádostí zabývala, jedná se o přesunutí úsekového odpínače z podpěrného bodu na jiný
podpěrný bod dle příloh v lokalitě na křižovatce na hlavní silnici při výjezdu z centra města. Vzhledem
k tomu, že nebudou porušeny komunikace ani chodníky, rada neměla zásadní připomínky, pouze
požaduje zvýšení jednorázové náhrady na 1.700 Kč bez DPH (34 m2 / 50 Kč).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby
"Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN" na parcele p.p.č. 130/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-12-2007517/VB/01 (viz příloha originálu zápisu) za předpokladu,
že dojde ke zvýšení jednorázové náhrady na 1.700 Kč bez DPH (34 m2 / 50 Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/69/6/2019 bylo přijato.
5. Žádost o závazné stanovisko / vyjádření k umístění stacionárního zdroje, stavby s
názvem "Přívod vzduchu do haly v areálu fy. KVK PARABIT, a.s."
Radě města byla předložena žádost o závazné stanovisko / vyjádření k umístění stacionárního zdroje,
stavby s názvem "Přívod vzduchu do haly v areálu fy. KVK PARABIT, a.s." včetně kompletní
projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu o skutečnostech, které
zjistil u pana Adama ze společnosti KVK PARABIT, a.s. v tom smyslu, že se jedná o další etapu
opatření, která směřují ke zlepšení provozu. Byla vedena krátká diskuse nad PD a poté rada hlasovala
o návrhu usnesení:

4

Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s umístěním stacionárního zdroje a souhlas s jeho provozováním pro potřeby vydání závazného
stanoviska odboru ochrany ovzduší při Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. V rámci návrhu nové
vzduchotechniky pro přívod čerstvého vzduchu na pracoviště v hale pro výrobu asfaltových pásů
společnosti KVK PARABIT, a.s. je navržen nepřímý ohřev vzduchu pro chladné období, a to hořákem
o skutečném tepelném výkonu 400 kW spalující zemní plyn. Tepelný příkon je cca 420 kW. Nepřímý
ohřev vzduchu pomocí hořáku na zemní plyn s tepelným výkonem 400 kW je vyjm. zdroj znečišťování
ovzduší s kódem 1.1. dle přílohy č.2 k zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění (ve
znění zák.369/2016 Sb.). Vzhledem k výkonu resp. jm.tep.příkonu hořáku, nemusí se dle § 11 odst.8
a 9 předkládat k žádosti o povolení provozu ani odborný posudek ani rozptylová studie.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/70/6/2019 bylo přijato.
6. Žádost o koupi pozemku - vyjádření ke zveřejněnému Záměru města č. 2/2019
Radě města byla předložena žádost o koupi části pozemku p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I jako reakce na
zveřejněný Záměr města č. 2/2019. Město zveřejnilo na základě doporučení komise pro rozvoj města
záměr prodat celou parcelu, ale žadatelé požadují pouze necelou polovinu dle zákresu v příloze žádosti.
Starosta informoval radu o ústním jednání s žadateli, kdy se jim snažil vysvětlit, proč chce město prodat
parcelu celou (městu by zbyla část parcely, které by se jen těžko někdy v budoucnu zbavilo), nicméně
byla podána tato žádost.
Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že prodat pouze požadovanou část parcely je pro město
nevýhodné a nesouhlasí s prodejem pouze části parcely. Přesto však předává žádost manželů
Šritrových znovu k projednání v komisi pro rozvoj města.
Dále se rada zabývala situací v dané lokalitě v tom smyslu, že by bylo vhodné se zabývat celou
lokalitou a pokusit se ji připravit pro výstavbu RD formou studie zastavitelnosti. Město sice má studii
od Ing. arch. Žateckého, ale ta je již zastaralá a nereaguje na pozemkové změny, které v dané lokalitě
proběhly.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
a)
komisi pro rozvoj města znovu k projednání žádost manželů
o koupi části
pozemku p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I jako reakce na zveřejněný Záměr města č.
2/2019 s tím, že nesouhlasí s prodejem pouze části parcely (viz zápis).
projednala
b)
situaci v lokalitě Nový svět v tom smyslu, že by bylo vhodné se zabývat celou
lokalitou a pokusit se ji připravit pro výstavbu RD formou nové studie zastavitelnosti
(město sice má studii od Ing. arch. Žateckého, ale ta je již zastaralá a nereaguje na
pozemkové změny, které v dané lokalitě proběhly).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/71/6/2019 bylo přijato.
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zdržel se – 0

7. Žádost o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II a žádost o vyřešení
majetkoprávních vztahů ve věci stavby chodníku města na cizím pozemku
Radě města byla předložena žádost manželů
o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II a
žádost o vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci stavby chodníku města na cizím pozemku. Rada se
zabývala situací dle pozemkového snímku a následně byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II o výměře 29 m2,
druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha s tím, že rada požaduje
po žadateli úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a
doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.
pověřuje
b)
starostu města, aby zahájil postupné vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci stavby
chodníku ve vlastnictví města podél hlavní silnice s vlastníky pozemků (zejména
ŘSD, SPÚ).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/72/6/2019 bylo přijato.
8. Návrh Výzvy k podání nabídky na nákup auta pro technickou četu
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem
"Nákup vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Rada
neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Auto RN, s.r.o., IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou 533, Horní Předměstí, 541
01 Trutnov
- OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, Horní Předměstí,
541 01 Trutnov
- Autostyl a.s., IČ 247 27 741, sídlem Horská 579, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 25.2.2019 od 14,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města,
Tomáš Hovard – člen rady
Náhradníci v pořadí: Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Helmut Ruse, Petr Horáček
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/73/6/2019 bylo přijato.
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9. Návrh na schváleni individuální ceny za ubytování pro společnost GW Train Regio a.s.
Radě města byl předložen návrh na schváleni individuální ceny za ubytování pro společnost GW Train
Regio a.s. na základě níže uvedeného návrhu.
Ubytovna na stadionu disponuje 4 pokoji s kapacitou lůžek:
- pokoj č. 1 - 4 lůžka, tento pokoj je již přes rok obsazen 1 osobou, která platí dle ceníku částku 4.000
Kč bez DPH / měsíčně, platí pravidelně, bez problémů
- pokoj č. 2 - 5 lůžek, nyní jej využívá žadatel od roku 2017 za měsíční částku 6.000 Kč bez DPH, platí
včas, vše bez problémů
- pokoj č. 3 - 5 lůžek, průběžné ubytování dle zájmu
- pokoj č. 4 - 3 lůžka, průběžné ubytování dle zájmu
Celkem tedy ubytovna disponuje 17 lůžky. Ceník ubytování byl schválen Radou města na 26. schůzi
dne 7.12.2011 a je stále platný od 1.1.2012.
Kalkulace - návrh:
V případě dlouhodobého ubytování by tedy výnos z ubytování při 100% obsazenosti mohl být ve výši
17 x 2.500 Kč = 42.500 Kč bez DPH.
Pokud by všechny pokoje byly obsazeny 1 nebo 2 osobami, tak by teoretický výnos mohl být mezi
16.000 – 24.000 Kč bez DPH.
Pokud bychom vzali v úvahu nějaký průměr zisku z obou variant, jedná se o částku cca 33.250 Kč bez
DPH (42.500 + 24.000= 66.500 / 2 = 33.250), z toho tedy na 1 lůžko cca 2.000 Kč bez DPH. Ne vždy
se podaří volné pokoje pronajmout, 100% obsazenost ubytovny rozhodně není.
Společnost GW Train Regio a.s. by si však chtěla pronajmout pokoje č. 3 a 4 (sousedí vedle sebe),
pokoj č. 2 by uvolnila, s tím, že si oba pokoje na vlastní náklady vymalují, vymění konzole a matrace.
Jedná se tedy o 8 lůžek a při vypočteném průměru na 1 lůžko ve výši 2.000 Kč bez DPH se jedná o
částku 16.000 Kč bez DPH měsíčně, kterou navrhujeme společnosti GW Train Regio a.s. jako
individuální sazbu za dlouhodobý pronájem pokojů č. 3 a 4. Společnost s tímto návrhem předběžně
souhlasí.
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
individuální sazbu za ubytování pro společnost GW Train Regio a.s., a to ve výši 16.000 Kč bez DPH
měsíčně za dlouhodobý pronájem pokojů č. 3 a 4 v městské ubytovně na stadionu (podrobně viz
kalkulace v zápise).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/74/6/2019 bylo přijato.

10. Stanovisko města k přepracované PD na stavební akci "Administrativní sídlo
stavební firmy,, Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena přepracovaná PD na stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy,,
Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) na základě jednání
na minulém jednání rady. Rada města se shodla na tom, že PD předá k projednání komisi pro rozvoj
města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města přepracovanou PD na stavební akci "Administrativní sídlo stavební firmy,,
Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/75/6/2019 bylo přijato.
11. Oznámení o vyhlášení konkursu na místo ředitele Základní školy a mateřské školy,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Radě města bylo předloženo znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s nástupem od
1.7.2019 nebo dle dohody (viz příloha originálu zápisu).
Starosta seznámil radu s aktuálními informacemi a poté bylo hlasováno o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s
nástupem od 1.7.2019 nebo dle dohody (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
Ing. Ivanu Balcarovou funkcí tajemnice konkursní komise.
c)
starostu města a tajemnici konkursní komise, aby zajistili návrhy na členy konkursní
komise, kterými musí být:
• dva členové zastupující zřizovatele,
• jeden člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
• jeden člen za školskou radu,
• jeden člen z řad pedagogických pracovníků školy,
• jednoho člena navrhne Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě písemné
žádosti zřizovatele
•jednoho člena navrhne Česká školní inspekce na základě písemné žádosti zřizovatele
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/76/6/2019 bylo přijato.
12. Dotační programy pro rok 2019
Radě města byly předloženy návrhy znění dotačních programů pro rok 2019, a to:
1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
v roce 2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti
2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
v roce 2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti
3) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti
4) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti
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(vše viz přílohy originálu zápisu).
Rada se jednotlivými návrhy zabývala a poté přistoupila k přijatí následujících usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně
žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
c)

Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
d)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/77/6/2019 bylo přijato.
13. Návrh Strategického rozvojového dokumentu na roky 2019 - 2026
Radě města byl předložen návrh Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2019 - 2026,
který členové rady prošli, doplnili a upravili s tím, že tento dokument bude dopracován do konečného
návrhu pro projednání v rámci nejbližšího jednání zastupitelstva. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2019 - 2026 s tím, že tento dokument bude
dopracován do konečného návrhu pro projednání v rámci nejbližšího jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/78/6/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 11.2.2019 v 20,20 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 25.2.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 12.2.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
11.2.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.02.2019
USNESENÍ č. RM/66/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS"
nabídku od OSVČ Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Libavská 183, Trutnov - Voletiny,
která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma
nabídla cenu ve výši 355.203,-Kč bez DPH (408.483,-Kč včetně DPH). Předpokládané hodnota
této zakázky činila 451.533,-Kč bez DPH a na financování této akce bylo příspěvkové
organizaci povoleno čerpání investičního fondu usnesením Rady města č. RM/22/2/2018 písm.
a) dne 26.11.2018 , takže na tuto zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto rada
pověřuje ředitelku DPS podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/67/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
snížení zatížení mostu Svoboda nad Úpou B.1 03-M-03-UP-Nepomuckého z 3,5
tuny na 3,0 tuny.
pověřuje
b)
starostu města, aby zajistil orientační cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace na opravu mostu Nepomuckého a dle této orientační nabídky bude
připraveno poptávkové řízení na výběr projektanta v souladu se Směrnicí pro
zadávání VZMR.

USNESENÍ č. RM/68/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas jako vlastník pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I ke stavbě "IV-122018281, Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2" pro společnost CITRON GROUP
ELEKTRO s.r.o., která byla na základě plné moci pověřena od společnosti ĆEZ
Distribuce, a.s. procesem výstavby zařízení distribuční soustavy el. energie.
schvaluje
b)
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě "IV-122018281, Svoboda n/Ú knn pro p.č. 50/2" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
Rada města požaduje jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále do
článku IV. bude doplněn odstavec 3 ve znění dle zápisu.
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USNESENÍ č. RM/69/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby
"Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN" na parcele p.p.č. 130/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-12-2007517/VB/01 (viz příloha originálu zápisu) za
předpokladu, že dojde ke zvýšení jednorázové náhrady na 1.700 Kč bez DPH (34 m2 / 50 Kč).
USNESENÍ č. RM/70/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s umístěním stacionárního zdroje a souhlas s jeho provozováním pro potřeby vydání
závazného stanoviska odboru ochrany ovzduší při Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. V
rámci návrhu nové vzduchotechniky pro přívod čerstvého vzduchu na pracoviště v hale pro
výrobu asfaltových pásů společnosti KVK PARABIT, a.s. je navržen nepřímý ohřev vzduchu
pro chladné období, a to hořákem o skutečném tepelném výkonu 400 kW spalující zemní plyn.
Tepelný příkon je cca 420 kW. Nepřímý ohřev vzduchu pomocí hořáku na zemní plyn s
tepelným výkonem 400 kW je vyjm. zdroj znečišťování ovzduší s kódem 1.1. dle přílohy č.2 k
zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění (ve znění zák.369/2016 Sb.).
Vzhledem k výkonu resp. jm.tep.příkonu hořáku, nemusí se dle § 11 odst.8 a 9 předkládat k
žádosti o povolení provozu ani odborný posudek ani rozptylová studie.
USNESENÍ č. RM/71/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
a)
komisi pro rozvoj města znovu k projednání žádost manželů
o koupi části
pozemku p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I jako reakce na zveřejněný Záměr města č.
2/2019 s tím, že nesouhlasí s prodejem pouze části parcely (viz zápis).
projednala
b)
situaci v lokalitě Nový svět v tom smyslu, že by bylo vhodné se zabývat celou
lokalitou a pokusit se ji připravit pro výstavbu RD formou nové studie zastavitelnosti
(město sice má studii od Ing. arch. Žateckého, ale ta je již zastaralá a nereaguje na
pozemkové změny, které v dané lokalitě proběhly).
USNESENÍ č. RM/72/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II o výměře 29 m2,
druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha s tím, že rada požaduje
po žadateli úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a
doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.
pověřuje
b)
starostu města, aby zahájil postupné vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci stavby
chodníku ve vlastnictví města podél hlavní silnice s vlastníky pozemků (zejména
ŘSD, SPÚ).
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USNESENÍ č. RM/73/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Auto RN, s.r.o., IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou 533, Horní Předměstí, 541
01 Trutnov
- OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, Horní Předměstí,
541 01 Trutnov
- Autostyl a.s., IČ 247 27 741, sídlem Horská 579, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 25.2.2019 od 14,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města,
Tomáš Hovard – člen rady
Náhradníci v pořadí: Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Helmut Ruse, Petr Horáček
USNESENÍ č. RM/74/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
individuální sazbu za ubytování pro společnost GW Train Regio a.s., a to ve výši 16.000 Kč
bez DPH měsíčně za dlouhodobý pronájem pokojů č. 3 a 4 v městské ubytovně na stadionu
(podrobně viz kalkulace v zápise).
USNESENÍ č. RM/75/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města přepracovanou PD na stavební akci "Administrativní sídlo stavební
firmy,, Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/76/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s
nástupem od 1.7.2019 nebo dle dohody (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
Ing. Ivanu Balcarovou funkcí tajemnice konkursní komise.
c)

starostu města a tajemnici konkursní komise, aby zajistili návrhy na členy konkursní
komise, kterými musí být:
• dva členové zastupující zřizovatele,
• jeden člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
• jeden člen za školskou radu,
• jeden člen z řad pedagogických pracovníků školy,
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• jednoho člena navrhne Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě písemné
žádosti zřizovatele
•jednoho člena navrhne Česká školní inspekce na základě písemné žádosti
zřizovatele
USNESENÍ č. RM/77/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně
žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)
c)
d)

Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/78/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2019 - 2026 s tím, že tento
dokument bude dopracován do konečného návrhu pro projednání v rámci nejbližšího jednání
zastupitelstva.
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