*MESUX000LTEF*
Sp. značka: SVO/413/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 7. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.02.2019

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.

Zápis z jednání hodnotící komise v rámci VZMR "Nákup vozu pro technickou četu Města
Svobody nad Úpou"

2.

Zápis z jednání komise pro rozvoj města

3.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2018, návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2019

4.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

6.

Návrh smlouvy o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení
veřejného osvětlení po obci

7.

Návrh smluvního vztahu s obcí Malá Úpa

8.

Žádost o koupi parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I

9.

Smlouva o zřízení VB na umístění stavby veřejného osvětlení na parcele 782/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

10.

Návrh na zveřejnění záměrů prodeje nepotřebné techniky města ("bobek" Neumeier a
Berlingo) na základě znaleckých posudků

11.

Dohoda o náhradě škody

12.

Žádost o pronájem sloupu VO č. S.02.1.6 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění
informační značky

13.

Podnět k projednání záležitosti ohledně zápachu z provozovny KVK PARABIT, a.s.
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1. Zápis z jednání hodnotící komise v rámci VZMR "Nákup vozu pro technickou četu
Města Svobody nad Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR "Nákup
vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). V rámci tohoto
poptávkového řízení byla přijata pouze jedna nabídka, která však splnila všechny podmínky
výběrového řízení a rovněž nabídnutá cena splnila očekávání města. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) s názvem "Nákup
vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou", a to od společnosti Auto RN, s.r.o.,
IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši
328.396,69 Kč bez DPH (397.360,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy na nákup vozu (vůz DACIA ve verzi Comfort Sce 84kW/114k v provedení 4x4).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/79/7/2019 bylo přijato.
2. Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Radě města byl předložen zápis z jednání komise pro rozvoj města dne 21.2.2019 (viz příloha originálu
zápisu), kdy se komise zabývala následujícími body jednání a vydala k nim stanoviska:
1) žádost KRPA Holding CZ, a.s. o stanovisko k záměru stavebních úprav č. p. 78 – vila Piette
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě podat souhlasné stanovisko, záměr není v rozporu
se zájmy města.
2) žádost pí
o koupi části pozemku p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Komise pro rozvoj města nedoporučuje městské radě prodej výše citované části pozemku. K pozemku
je problematický přístup, v části se nachází prameniště. Pro avizovaný účel užití doporučuje
dlouhodobý pronájem. Do budoucna doporučuje změnit v územním plánu účel užití na shodný se
sousední zahrádkářskou kolonií.
3) žádost o koupi části pozemku p. č. 236/8 v k.ú. Maršov I – vyjádření k zveřejněnému záměru města
č. 2/2019
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě pozastavit odprodeje v této lokalitě. Doporučuje
nechat zaktualizovat existující zastavovací studii s rozšířením o citovaný pozemek a nechat zpracovat
detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům
dle studie.
4) žádost o stanovisko Města k přepracované projektové dokumentaci 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. Vzhledem k plánovanému
zvýšení hřebene střechy by došlo v zimních měsících, dle předložené studie oslunění, k prodloužení
zastínění obytných místností (všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu. Vzhledem ke
všem výše citovaným faktům doporučuje komise pro rozvoj města městské radě zaujmout zamítavé
stanovisko.
5) žádost p.
o koupi pozemků p.č. 236/10 a 236/12 v k.ú. Maršov I
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě pozastavit odprodeje v této lokalitě. Doporučuje
nechat zaktualizovat existující zastavovací studii a nechat zpracovat detailní projektovou dokumentaci
řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
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Rada se zápisem zabývala, projednala rovněž veškeré výše uvedené žádosti a vydala následující
stanoviska s vazbou na zápis z komise pro rozvoj města:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti společnosti KRPA Holding CZ, a.s. o stanovisko k záměru
stavebních úprav č. p. 78 – vila Piette, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj
města ze dne 21.2.2019, protože záměr není v rozporu se zájmy města.
b)
zamítavé stanovisko k žádosti paní
o koupi části pozemku p. č. 394/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne
21.2.2019 a nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části pozemku, protože k
pozemku je problematický přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný účel
užití doporučuje pouze dlouhodobý pronájem. Dále se rada do budoucna bude zabývat
změnou v územním plánu - účel užití na shodný se sousední zahrádkářskou kolonií.
c)
stanovisko k žádosti o koupi části pozemku p. č. 236/8 v k.ú. Maršov I – vyjádření
manželů Šritrových k zveřejněnému záměru města č. 2/2019, a to v souladu se
stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne 21.2.2019, která doporučila radě pozastavit
prodeje parcel v této lokalitě a dále doporučila nechat zaktualizovat existující zastavovací
studii na Novém Světě s rozšířením o výše uvedený pozemek a nechat zpracovat detailní
projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým
pozemkům dle studie.
d)
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k přepracované projektové
dokumentaci s názvem "Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní 165, st. p. č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou", a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města
ze dne 21.2.2019, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené
projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem a
dále vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene střechy, kdy by došlo v zimních měsících
dle předložené studie oslunění k prodloužení zastínění obytných místností (všech
obytných místností v bytě) v sousedícím objektu Domu s pečovatelskou službou.
Zamítavé stanovisko rada ještě doplnila konstatováním, že město si chce chránit své
investice a chce hájit současnou kvalitu bydlení pro seniory v nájemním domě čp. 526 v
Kostelní ulici, ve kterém sídlí pečovatelská služba. Zároveň se rada shodla na tom, že v
rámci nového územního plánu je třeba se danou lokalitou zabývat podrobněji a zajistit
zde klidovou část města prostřednictvím regulativů s ohledem na okolní budovy (nájemní
dům s pečovatelskou službou, mateřská školka, kostel, rodinné domy, městské
sportoviště).
e)
zamítavé stanovisko k žádosti pana
o koupi pozemků p.č. 236/10 a
236/12 v k.ú. Maršov I, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne
21.2.2019, která doporučila radě pozastavit odprodeje v této lokalitě Nový Svět a
doporučila nechat zaktualizovat existující zastavovací studii a nechat zpracovat detailní
projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace (viz stejné jako v
bodě c) tohoto usnesení).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/80/7/2019 bylo přijato.
3. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2018, návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2019
Radě města byl předložen podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok
2018 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na
rok 2019 ve vazbě na provedené vyúčtování (vše přílohy originálu zápisu). Tajemnice tento materiál
podrobně vysvětlila, vysvětlila novým členům rady celý projekt fungování a zajišťování pečovatelské
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služby v rámci našeho města a pro okolní zúčastněné obce (Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé
Buky). Dále doplnila, že tento podkladový materiál byl již zaslán všem zúčastněným obcím k
projednání v zastupitelstvu, protože v obci Horní Maršov a Mladé Buky jsou jednání zastupitelstva již
tento týden. dále bude projednáván ještě v Janských Lázních, kde termín jednání zastupitelstva ještě
není znám (březen 2019) a bude zařazen také do programu nejbližšího jednání svobodského
zastupitelstva dne 8.4.2019 k projednání. Rada neměla připomínky k předloženým materiálům, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2018 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu)
bez připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k
projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jednání svobodského
zastupitelstva dne 8.4.2019 s návrhem na schválení.
schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2019 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2019
(784.500 Kč) a úprava výnosů od okolních obcí (700.000 Kč) v rámci úseku
pečovatelské služby, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2019 se
sníží na 1.521.500 Kč a bude předmětem nejbližšího rozpočtového opatření.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/81/7/2019 bylo přijato.
4. Žádost o koupi parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
27 m2. Jedná se o zbytkovou parcelu pod domem čp. 304 na Sluneční stráni, ke které nemá město ani
přístup. Z majetkové karty pozemku vyplývá, že od roku 2008 nebyla provedena žádná majetková
dispozice s touto parcelou. O koupi parcely požádali noví majitelé domu čp. 304 (vkladové řízení v
Katastru nemovitostí teprve probíhá, a ještě nebylo ukončeno). Rada se žádostí zabývala a bylo
zjištěno, že tato parcela v rámci revize obecních pozemků byla řešena poznámkou scelit, sloučit či
prodat. Scelit ani sloučit parcelu nelze, protože bezprostřední sousední parcely nejsou majetkem města
a město k parcele nemá ani přístup (pouze přes pozemek Správy KRNAP), Bylo tedy hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 27 m2, druh
pozemku trvalý travní porost s tím, že rada požaduje po žadateli úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč na
zpracování znaleckého posudku, teprve po úhradě zálohy bude objednán znalecký posudek a
doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/82/7/2019 bylo přijato.
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5. Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy
Ředitel školy předložil radě dokument Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro
přijímání žáků do 1. třídy (viz příloha originálu zápisu). Starosta pouze upozornil na kritéria pro
přijímání žáků, která jsou dlouhodobě stanovena takto:
1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v příslušném školském obvodu
(město Svoboda nad Úpou)
2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1
Rada neměla k dokumentu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument ředitele školy "Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro přijímání žáků do
1. třídy" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že kritéria pro přijímání žáků, která jsou stanovena takto:
1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v příslušném školském obvodu
(město Svoboda nad Úpou)
2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/83/7/2019 bylo přijato.
6. Návrh smlouvy o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení
veřejného osvětlení po obci
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el.
zařízení veřejného osvětlení po obci, a to se společností Tlachač s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Starosta a stavební technik informovali radu o jednáních s firmou Štěpánský a Fišer, kdy tato firma
nechtěla akceptovat nový návrh smlouvy o dílo s ohledem na redukci počtu světelných bodů po
provedené rekonstrukci veřejného osvětlení podél hlavní silnice. Předložila pouze ceník prací pro rok
2019 s tím, že by opravy VO zajišťovala, ale za ceny dle ceníku. Stavební technik informoval, že běžná
oprava 1 světelného bodu, kde by byla nahlášena porucha, by město vyšla na cca 2 - 2,5 tisíce korun,
protože firma si počítá náklady za dopravu, za minimálně 2 osoby. Proto tedy byla požádána firma
Tlachač s.r.o. o konkurenční nabídku a byla oslovena, zda se nechce ujmout správy veřejného osvětlení
(předmět díla - viz podrobně smlouva, jedná se o zabezpečení výkonu činností při zabezpečení
provozování el. zařízení veřejného osvětlení včetně slavnostního a vánočního osvětlení - provoz,
údržba, opravy VO). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení veřejného osvětlení po
obci, a to se společností Tlachač s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/84/7/2019 bylo přijato.
7. Návrh smluvního vztahu s obcí Malá Úpa
Radě města byl předložen návrh darovací smlouvy s obcí Malá Úpa, jejímž předmětem je dobrovolný
finanční dar od obce Malá Úpa na financování zvýšených nákladů souvisejících s výkonem činnosti
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa prostřednictvím našeho pověřeného obecního úřadu (viz příloha
originálu zápisu). Tuto smlouvy vypracoval městský právník Mgr. Huspek. Tajemnice konstatovala,
že na výkon činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa město dostává dotaci ze strany státu na
5

výkon státní správy ve výši 18.000 Kč na celý rok. Dále tajemnice informovala radu, že aktuálně Mgr.
Huspek zjistil od právního zástupce obce Malá Úpa, že obec tento návrh odmítla a trvá na uzavření
veřejnoprávní smlouvy. Toto potvrdil starosta města, protože právě obdržel email od Mgr. Huspeka
(viz příloha zápisu). Rada tedy vzala tento fakt na vědomí s tím, že počká na návrh veřejnoprávní
smlouvy od obce Malá Úpa. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odmítnutí návrhu darovací smlouvy s obcí Malá Úpa, jejímž předmětem je dobrovolný finanční dar od
obce Malá Úpa na financování zvýšených nákladů souvisejících s výkonem činnosti stavebního úřadu
pro obec Malá Úpa prostřednictvím našeho pověřeného obecního úřadu (viz příloha originálu zápisu
od obce Malá Úpa s tím, že vyčká na předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy od obce Malá Úpa
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/85/7/2019 bylo přijato.
8. Žádost o koupi parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana
o koupi pozemků p.č. 236/10 a 236/12
v k.ú. Maršov I. Tato žádost byla projednána již v komisi pro rozvoj města dne 21.2.2019 (viz bod 2
tohoto zápisu) a komise pro rozvoj města doporučuje radě pozastavit odprodeje v lokalitě Nový Svět
a doporučuje nechat zaktualizovat existující zastavovací studii a nechat zpracovat detailní projektovou
dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie. Vzhledem
k tomu, že rada k této žádosti už přijala usnesení v rámci bodu 2, usnesení pod písmenem e), nebylo
již zde hlasováno.
9. Smlouva o zřízení VB na umístění stavby veřejného osvětlení na parcele 782/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení VB na umístění stavby veřejného osvětlení na
parcele 782/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, kdy oprávněným z věcného břemene je Město Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu). Stavební technik vysvětlil, že se jedná o věcné břemeno vjezdu a
chůze za účelem provádění údržby, oprav a likvidace stavby veřejného osvětlení, kdy v rámci
rekonstrukce VO podél hlavní silnice bylo vybudováno VO na pozemcích společnosti UNIPETROL
RPA, s r.o. v rozsahu dle přiloženého GP. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění stavby veřejného osvětlení na parcele 782/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, kdy oprávněným z věcného břemene je Město Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) a jedná se o věcné břemeno vjezdu a chůze za účelem provádění údržby, oprav a
likvidace stavby veřejného osvětlení, kdy v rámci rekonstrukce VO podél hlavní silnice bylo
vybudováno VO na pozemcích společnosti UNIPETROL RPA, s r.o. v rozsahu dle přiloženého
geometrického plánu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/86/7/2019 bylo přijato.
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10. Návrh na zveřejnění záměrů prodeje nepotřebné techniky města ("bobek" Neumeier
a Berlingo) na základě znaleckých posudků
Radě města byly předloženy znalecké posudky ocenění nepotřebné techniky města ("bobek" Neumeier
a Berlingo) s návrhem na zveřejnění záměru prodeje této nepotřebné techniky. Znalecký posudek na
Berlingo určil aktuální cenu obvyklou ve výši 28.000 Kč včetně DPH. Aktuálním dodatkem ke
znaleckému posudku na bobek zn. Neumeier byla provedena korekce ceny obvyklé v čase, a to na výši
117.800 Kč včetně DPH. V této souvislosti rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměrů prodeje nepotřebné techniky města, a to vozu Berlingo a bobku zn. Neumeier s tím,
že v záměrech budou stanoveny minimální nabídkové ceny, které musí činit dle aktuálních znaleckých
posudků (podrobně viz zápis):
- na Berlingo v ceně obvyklé ve výši 28.000 Kč včetně DPH.
- na bobek zn. Neumeier v ceně obvyklé ve výši 117.800 Kč včetně DPH.
Rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby záměry zpracovala s výše uvedenými podmínkami, doplnila další
povinnosti a termíny v souladu s termíny jednání orgánů města a zajistila zveřejnění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/87/7/2019 bylo přijato.
11. Dohoda o náhradě škody
Starosta předložil radě podkladový materiál ohledně požadované náhrady finanční škody ve výši
364.082,24 Kč, která představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na projekt výstavby hasičské
zbrojnice. Součástí podkladového materiálu je (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Informace o nevyplacení části dotace - zpracovatel CRR
2) Písemnost města - Požadavek na náhradu škody ze dne 12.9.2018
3) Emailová komunikace starosty s ředitelkou RDA Rychnov nad Kněžnou Ing. Ivou Paukertovou, ze
které vyplývá, že společnost RDA škodu uznává a snaží se o řešení náhrady
4) Návrh Dohody o náhradě škody od společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855
Starosta informoval, proč ke škodě došlo a tajemnice vysvětlila celou záležitost podrobně z hlediska
veřejné zakázky, protože firma RDA Rychnov nad Kněžnou pro město zajišťovala kompletní
administraci veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a k pochybení došlo právě z
hlediska veřejné zakázky, a tím ke krácení dotace ze strany dotačního orgánu.
Rada se zabývala návrhem Dohody o náhradě škody a shodla se na tom, že pro město je
neakceptovatelné polovinu škody umořovat vzájemným zápočtem pohledávky, které budou teprve
vznikat po uzavření této dohody do 31.3.2022, kdy obě smluvní strany předpokládají, že mezi nimi
bude pokračováno ve vzájemné spolupráci. Rada nemůže deklarovat, že vzájemná spolupráce bude
pokračovat, protože smlouvy město uzavírá na základě poptávkových řízení, ve kterých jsou stanovena
kritéria pro hodnocení nejvhodnějších nabídek a nelze se 100% jistotou deklarovat, že budou
uskutečněna plnění vůči RDA ve výši 184.000 Kč. Rada se shodla na tom, že je ochotna připustit
splátkový kalendář, ale na plnou částku náhrady škody, tj. ve výši 364.082,24 Kč se splácením
nejpozději do konce roku 2020. V tomto smyslu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál ohledně požadované náhrady finanční škody ve výši 364.082,24 Kč, která
představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na projekt výstavby hasičské zbrojnice. Součástí
podkladového materiálu je (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Informace o nevyplacení části dotace - zpracovatel CRR
2) Písemnost města - Požadavek na náhradu škody ze dne 12.9.2018
3) Emailová komunikace starosty s ředitelkou RDA Rychnov nad Kněžnou Ing. Ivou Paukertovou, ze
které vyplývá, že společnost RDA škodu uznává a snaží se o řešení náhrady
4) Návrh Dohody o náhradě škody od společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855
Firma RDA Rychnov nad Kněžnou pro město zajišťovala kompletní administraci veřejné zakázky dle
zákona o zadávání veřejných zakázek a k pochybení došlo právě z hlediska veřejné zakázky, a tím ke
krácení dotace ze strany dotačního orgánu. Rada se zabývala návrhem Dohody o náhradě škody a
shodla se na tom, že pro město je neakceptovatelné polovinu škody umořovat vzájemným zápočtem
pohledávky, které budou teprve vznikat po uzavření této dohody do 31.3.2022, kdy obě smluvní strany
předpokládají, že mezi nimi bude pokračováno ve vzájemné spolupráci. Rada nemůže deklarovat, že
vzájemná spolupráce bude pokračovat, protože smlouvy město uzavírá na základě poptávkových
řízení, ve kterých jsou stanovena kritéria pro hodnocení nejvhodnějších nabídek a nelze se 100%
jistotou deklarovat, že budou uskutečněna plnění vůči RDA ve výši 184.000 Kč. Rada se shodla na
tom, že je ochotna připustit splátkový kalendář, ale na plnou částku náhrady škody, tj. ve výši
364.082,24 Kč se splácením nejpozději do konce roku 2020 a v tomto smyslu předává celou záležitost
k projednání zastupitelstvu a zároveň pověřuje starostu, aby s RDA Rychnov nad Kněžnou vyjednal
návrh splátkového kalendáře dle výše uvedeného do nejbližšího jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/88/7/2019 bylo přijato.
12. Žádost o pronájem sloupu VO č. S.02.1.6 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění
informační značky
Radě města byla předložena žádost pana
o pronájem sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6
v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění informační značky dle žádosti (viz příloha originálu
zápisu). Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech veřejného osvětlení č. S.02.1.6 pro účely
umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v souladu s čl. I odst. 3 Opatření orgánů
města č. 1/2018 – Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních nebo informačních zařízení na
sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou ze dne 28.11.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/89/7/2019 bylo přijato.
13. Podnět k projednání záležitosti ohledně zápachu z provozovny KVK PARABIT, a.s.
Člen rady pan Hovard podal emailový podnět na zahájení diskuse ohledně zápachu z provozovny
bývalé "Dehtochemy", na který jej upozorňují občané. Navrhl zvolit jako první krok veřejné
shromáždění lidí a na druhé straně vedení bývalé "Dechtochemy", resp. společnosti
KVK PARABIT, a.s., aby samo obhájilo nezávadnost výroby a následně podle zájmu o toto
shromáždění by město mohlo přistoupit k dalším případným krokům.
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Na tento podnět reagoval místostarosta města Ing. Ruse a zaslal odkaz na webové stránky s podobným
případem - http://irozhl.as/50E s vyjádřením, že se tomuto tématu město nemůže vyhnout.
Byla tedy vedena diskuse na toto téma, kdy starosta a tajemnice informovali radu o získaných
informacích z minulosti. Tajemnice dále radě předložila kartu životní situace s názvem stížnosti na
zápach (zdroj ze softwaru Codexis, který město využívá od společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.).
V této kartě jsou uvedeny základní informace a popis problému, kdo je oprávněn v této věci jednat,
jsou zde popsány jednotlivé kroky (postup) řešení, dotčené instituce, který orgán rozhoduje o dané
životní situaci atd.
Na základě této karty a na základě neustálých stížností občanů na zápach z provozovny KVK
PARABIT, a.s., IČ 275 37 749, se sídlem Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále jen
„společnost“) požádalo město dne 25.2.2019 dotčené orgány (Oblastní inspektorát České inspekce
životního prostředí Hradec Králové a Městský úřad v Trutnově - odbor životního prostředí) o výsledky
šetření ze strany těchto orgánů, které jsou příslušné dle zákona o ochraně ovzduší kontrolovat
povinnosti stanovené tímto zákonem a v případě jejich porušení ukládat sankce.
Konkrétně tedy město požádalo o písemné zaslání následujících informací ve vztahu k výše uvedené
společnosti:
1) Kdy byla v posledních třech letech (2016 – 2018) až doposud provedena kontrola z Vaší strany ve
výše uvedeném provozu ve Svobodě nad Úpou? Žádáme o výpis všech kontrol.
2) Jaké byly výsledky, resp. kontrolní zjištění zejména ve vztahu ke kontrole ovzduší, úniku zápachu
a jeho škodlivosti do ovzduší, jaké byly naměřeny hodnoty a jejich porovnání s povolenými limity?
3) Byly v tomto období uloženy společnosti nějaké pokuty, pokud ano, prosím o sdělení jejich výše a
zda byly uhrazeny.
4) Žádáme dále o sdělení dalších informací, které by měly zásadní dopad či vliv na zápach v ovzduší,
který se šíří naším městem a pochází z provozu výše uvedené společnosti, zejména se nám jedná o
rady či návody, jak zabránit zápachu, zda jej lze nějakým způsobem ovlivnit, jaké možnosti mají
občané společně s městem, aby se situace zlepšila, resp. jaké další nástroje mohou občané ve spolupráci
s městem uplatnit.
Rada v rámci diskuse tedy konstatovala, že počká na písemné vyjádření výše uvedených dotčených
orgánů a poté město svolá veřejné shromáždění společně se zástupci společnosti dle návrhu pana
Hovarda. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět na zahájení diskuse ohledně neustálých stížností občanů na zápach z provozovny KVK
PARABIT, a.s., IČ 275 37 749, se sídlem Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále jen
"společnost") s tím, že město učinilo písemný dotaz na kontrolní orgány (viz zápis) a po obdržení
odpovědí od těchto dotčených orgánů bude svoláno veřejné shromáždění zástupců města, občanů a
vedení společnosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/90/7/2019 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 25.2.2019 v 17,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 18.3.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 26.2.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 7. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
25.2.2019.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 7. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.02.2019
USNESENÍ č. RM/79/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) s názvem
"Nákup vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou", a to od společnosti Auto RN,
s.r.o., IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši
328.396,69 Kč bez DPH (397.360,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy na nákup vozu (vůz DACIA ve verzi Comfort Sce 84kW/114k v provedení 4x4).
USNESENÍ č. RM/80/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti společnosti KRPA Holding CZ, a.s. o stanovisko k
záměru stavebních úprav č. p. 78 – vila Piette, a to v souladu se stanoviskem komise
pro rozvoj města ze dne 21.2.2019, protože záměr není v rozporu se zájmy města.
b)

c)

d)

zamítavé stanovisko k žádosti paní
o koupi části pozemku p. č. 394/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze
dne 21.2.2019 a nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části pozemku, protože k
pozemku je problematický přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný
účel užití doporučuje pouze dlouhodobý pronájem. Dále se rada do budoucna bude
zabývat změnou v územním plánu - účel užití na shodný se sousední zahrádkářskou
kolonií.
stanovisko k žádosti o koupi části pozemku p. č. 236/8 v k.ú. Maršov I – vyjádření
manželů Šritrových k zveřejněnému záměru města č. 2/2019, a to v souladu se
stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne 21.2.2019, která doporučila radě
pozastavit prodeje parcel v této lokalitě a dále doporučila nechat zaktualizovat
existující zastavovací studii na Novém Světě s rozšířením o výše uvedený pozemek
a nechat zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové
komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k přepracované projektové
dokumentaci s názvem "Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní 165, st. p. č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou", a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj
města ze dne 21.2.2019, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené
projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem
a dále vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene střechy, kdy by došlo v zimních
měsících dle předložené studie oslunění k prodloužení zastínění obytných místností
(všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu Domu s pečovatelskou
službou. Zamítavé stanovisko rada ještě doplnila konstatováním, že město si chce
chránit své investice a chce hájit současnou kvalitu bydlení pro seniory v nájemním
domě čp. 526 v Kostelní ulici, ve kterém sídlí pečovatelská služba. Zároveň se rada
shodla na tom, že v rámci nového územního plánu je třeba se danou lokalitou zabývat
podrobněji a zajistit zde klidovou část města prostřednictvím regulativů s ohledem
na okolní budovy (nájemní dům s pečovatelskou službou, mateřská školka, kostel,
rodinné domy, městské sportoviště).
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e)

zamítavé stanovisko k žádosti pana
o koupi pozemků p.č. 236/10
a 236/12 v k.ú. Maršov I, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze
dne 21.2.2019, která doporučila radě pozastavit odprodeje v této lokalitě Nový Svět
a doporučila nechat zaktualizovat existující zastavovací studii a nechat zpracovat
detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace (viz
stejné jako v bodě c) tohoto usnesení).

USNESENÍ č. RM/81/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2018 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu)
bez připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k
projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jednání svobodského
zastupitelstva dne 8.4.2019 s návrhem na schválení.
schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2019 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2019
(784.500 Kč) a úprava výnosů od okolních obcí (700.000 Kč) v rámci úseku
pečovatelské služby, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2019 se
sníží na 1.521.500 Kč a bude předmětem nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/82/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 27 m2, druh
pozemku trvalý travní porost s tím, že rada požaduje po žadateli úhradu zálohy ve výši 5.000
Kč na zpracování znaleckého posudku, teprve po úhradě zálohy bude objednán znalecký
posudek a doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.
USNESENÍ č. RM/83/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument ředitele školy "Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro přijímání
žáků do 1. třídy" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že kritéria pro přijímání žáků, která jsou
stanovena takto:
1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v příslušném školském
obvodu (město Svoboda nad Úpou)
2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1
USNESENÍ č. RM/84/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení veřejného osvětlení
po obci, a to se společností Tlachač s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/85/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
odmítnutí návrhu darovací smlouvy s obcí Malá Úpa, jejímž předmětem je dobrovolný finanční
dar od obce Malá Úpa na financování zvýšených nákladů souvisejících s výkonem činnosti
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa prostřednictvím našeho pověřeného obecního úřadu (viz
příloha originálu zápisu od obce Malá Úpa s tím, že vyčká na předložení návrhu veřejnoprávní
smlouvy od obce Malá Úpa (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/86/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění stavby veřejného osvětlení na parcele 782/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, kdy oprávněným z věcného břemene je Město Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu) a jedná se o věcné břemeno vjezdu a chůze za účelem provádění
údržby, oprav a likvidace stavby veřejného osvětlení, kdy v rámci rekonstrukce VO podél
hlavní silnice bylo vybudováno VO na pozemcích společnosti UNIPETROL RPA, s r.o. v
rozsahu dle přiloženého geometrického plánu.
USNESENÍ č. RM/87/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměrů prodeje nepotřebné techniky města, a to vozu Berlingo a bobku zn. Neumeier
s tím, že v záměrech budou stanoveny minimální nabídkové ceny, které musí činit dle
aktuálních znaleckých posudků (podrobně viz zápis):
- na Berlingo v ceně obvyklé ve výši 28.000 Kč včetně DPH.
- na bobek zn. Neumeier v ceně obvyklé ve výši 117.800 Kč včetně DPH.
Rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby záměry zpracovala s výše uvedenými podmínkami, doplnila
další povinnosti a termíny v souladu s termíny jednání orgánů města a zajistila zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/88/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál ohledně požadované náhrady finanční škody ve výši 364.082,24 Kč, která
představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na projekt výstavby hasičské zbrojnice. Součástí
podkladového materiálu je (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Informace o nevyplacení části dotace - zpracovatel CRR
2) Písemnost města - Požadavek na náhradu škody ze dne 12.9.2018
3) Emailová komunikace starosty s ředitelkou RDA Rychnov nad Kněžnou Ing. Ivou
Paukertovou, ze které vyplývá, že společnost RDA škodu uznává a snaží se o řešení náhrady
4) Návrh Dohody o náhradě škody od společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855
Firma RDA Rychnov nad Kněžnou pro město zajišťovala kompletní administraci veřejné
zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a k pochybení došlo právě z hlediska veřejné
zakázky, a tím ke krácení dotace ze strany dotačního orgánu. Rada se zabývala návrhem
Dohody o náhradě škody a shodla se na tom, že pro město je neakceptovatelné polovinu škody
umořovat vzájemným zápočtem pohledávky, které budou teprve vznikat po uzavření této
dohody do 31.3.2022, kdy obě smluvní strany předpokládají, že mezi nimi bude pokračováno
ve vzájemné spolupráci. Rada nemůže deklarovat, že vzájemná spolupráce bude pokračovat,
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protože smlouvy město uzavírá na základě poptávkových řízení, ve kterých jsou stanovena
kritéria pro hodnocení nejvhodnějších nabídek a nelze se 100% jistotou deklarovat, že budou
uskutečněna plnění vůči RDA ve výši 184.000 Kč. Rada se shodla na tom, že je ochotna
připustit splátkový kalendář, ale na plnou částku náhrady škody, tj. ve výši 364.082,24 Kč se
splácením nejpozději do konce roku 2020 a v tomto smyslu předává celou záležitost k
projednání zastupitelstvu a zároveň pověřuje starostu, aby s RDA Rychnov nad Kněžnou
vyjednal návrh splátkového kalendáře dle výše uvedeného do nejbližšího jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/89/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech veřejného osvětlení č. S.02.1.6 pro
účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v souladu s čl. I odst. 3
Opatření orgánů města č. 1/2018 – Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních nebo
informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou
ze dne 28.11.2018.
USNESENÍ č. RM/90/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět na zahájení diskuse ohledně neustálých stížností občanů na zápach z provozovny KVK
PARABIT, a.s., IČ 275 37 749, se sídlem Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále jen
"společnost") s tím, že město učinilo písemný dotaz na kontrolní orgány (viz zápis) a po
obdržení odpovědí od těchto dotčených orgánů bude svoláno veřejné shromáždění zástupců
města, občanů a vedení společnosti.
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