*MESUX000LTEF*
Sp. značka: SVO/598/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 8. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.03.2019

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.

Návrh programu 4. veřejného zasedání ZM dne 8.4.2019

2.

Předložení odpovědí dotčených orgánů v rámci ochrany ovzduší na žádosti o informace
ohledně zápachu z provozovny KVK PARABIT, a.s.

3.

Přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení hospodářských
výsledků za rok 2018

4.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Úpa

5.

Žádost společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s napojením na kanalizaci a
souhlas s připojením na komunikaci II/296 přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I v
souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette

6.

Pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6 pro účely umístění reklamních,
propagačních nebo informačních zařízení

7.

Poptávkové řízení na výběr administrátora pro podlimitní veřejnou zakázku vedenou v
režimu zákona na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení"

8.

Žádost o prodej pozemku – část p.p.č. 265/1 o ploše 85 m2, k.ú. Maršov I

9.

Most Nepomuckého – nabídka na zpracování PD

10.

Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky
Bistro)

11.

Návrh Smlouvy o upsání akcií ve společnosti VaK, a.s. (spoluúčast města na dostavbě
kanalizace)

12.

Návrh ceny za PD k územnímu souhlasu - VO ul. Černohorská

13.

Kácení stromu na p.p.č. 847, k. ú. Svoboda nad Úpou (fotbalový stadion)

14.

Oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do MŠ a kritéria přijetí
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1. Návrh programu 4. veřejného zasedání ZM dne 8.4.2019
Radě města byl předložen návrh programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 8.4.2019 (viz příloha originálu zápisu). Z původního návrhu byl vyjmut na návrh starosty
bod 17) Strategický rozvojový dokument na období 2019 - 2026, protože dle jeho názoru je tento
dokument ještě třeba dopracovat do konečné podoby a zpracovat k němu finanční analýzu. Dále
tajemnice navrhla doplnit další tři body, a to:
- Projednání závěrečné inventarizační zprávy za rok 2018
- Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
- Smlouva o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda
nad Úpou
Jiný nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.4.2019 (viz příloha
originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/91/8/2019 bylo přijato.
2. Předložení odpovědí dotčených orgánů v rámci ochrany ovzduší na žádosti o informace
ohledně zápachu z provozovny KVK PARABIT, a.s.
Radě města byly předloženy odpovědi kontrolních orgánů na dotazy města ohledně zápachu z provozovny KVK
PARABIT, a.s. (dále jen "provozovna") dle minulého jednání rady, a to:
- Městský úřad v Trutnově, odbor životního prostředí žádost města odložil s tím, že není příslušným orgánem
ochrany ovzduší, neboť v provozovně jsou umístěny pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v
příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a není tedy kompetentním orgánem vykonávat kontroly,
ukládat sankce a nedisponuje požadovanými informacemi, přičemž odkazuje na Českou inspekci životního
prostředí, která je orgánem kompetentním k provedení kontroly.
- Česká inspekce životního prostředí žádost města o informace zpracovala neprodleně v tomto znění (plný výtah
dopisu):
Vážený pane starosto,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen
„ČIŽP“ nebo „inspekce“), obdržela dne 25.2.2019 Váš dopis ve věci poskytnutí informace ve věci zápachů z
provozovny KVK PARABIT a.s., IČ: 27537749,Nádražní 45, Svoboda nad Úpou (dále také jen „provozovatel“)
ve vazbě na neustálé stížnosti občanů. ČIŽP Vaši žádost posoudila jako žádost o informaci podle zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. K Vámi uvedeným
otázkám lze uvést:
1) Kdy byla v posledních třech letech (2016 – 2018) doposud provedena kontrola z Vaší strany ve výše
uvedeném provozu ve Svobodě nad Úpou? Žádáme o výpis všech kontrol.
Odpověď:
Kontroly ČIŽP byly provedeny:
V roce 2016: dne 10.10.2016
V roce 2017: dne 7.3.2017, 17.8.2017
V roce 2018: dne 28.6.2018
Tyto kontroly byly provedeny na základě podnětů na zápach a byly neohlášené.
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?
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Odpověď:
Jak Vás ČIŽP informovala v předchozí žádosti o informaci ze dne 13.3.2017 (dopis ČIŽP č.j.
ČIŽP/45/OOO/1703593.001/17/KIS ze dne 15.3.2017), ČIŽP uložila provozovateli rozhodnutím č.j.
ČIŽP/45/OOO/SR01/1613162.003/16/KIS ze dne 5.1.2017 pokutu ve výši 50.000 Kč. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 24.1.2017.
Pokuta byla uložena podle ustanovení 25 odst. 7 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. za správní delikt podle
ustanovení 25 odst. 2 písm. a) téhož zákona, kterého se provozovatel prokazatelně dopustil tím, že vyjmenovaný
zdroj – technologickou linku pro výrobu asfaltových izolačních pásů - provozoval v rozporu s rozhodnutím
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čímž porušil povinnost stanovenou ustanovením § 17 odst. 3 písm.
a) zákona č. 201/2012 Sb. Dle rozhodnutí krajského úřadu měla být ode dne 1.1.2016 plněna technická
podmínka provozu, dle které měla být technologická linka pro výrobu asfaltových izolačních pásů provozována
pouze za provozu biofiltru.
Dále ČIŽP uložila společnosti KVK PARABIT a.s. příkazem č.j. ČIŽP/45/OOO/SR01/1702812.001/17/KIS ze
dne 28.3.2017 nápravné opatření ke zjednání nápravy.
Tato opatření spočívala:
a) V termínu do 30.6.2017 zajistit plnění technické podmínky provozu stanovené účastníku řízení rozhodnutím
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ“ nebo „krajský úřad“) č.j. 3365/ZP/2014-Bu/Ja-13
(dále také jen „povolení provozu“) ze dne 14.12.2015 vydaným podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012
Sb., které nabylo právní moci dne 31.12.2015, tj. svést veškeré výduchy stacionárního zdroje - Technologické
linky pro výrobu asfaltových izolačních pásů zahrnující 5 míchaček a dvě vany (dále též jen „technologická
linka“) do biofiltru a od 1.7.2017 provozovat technologickou linku pouze za provozu biofiltru, jehož účinnost
musí být minimálně 70 %, tak jak je uvedeno v povolení provozu.
b) V termínu do 3 měsíců od uvedení biofiltru do provozu ověřit účinnost biofiltru měřením emisí těkavých
organických látek, které bude provedeno současně na vstupu do biofiltru a na výstupu z biofiltru.
c) Předložit ČIŽP protokol z jednorázového měření emisí s vypočtenou hodnotou účinnosti biofiltru nejpozději
v termínu do 90 dnů od data provedení měření.
d) O splnění požadavků uvedených v bodě a) a b) písemně informovat ČIŽP.
K nápravnému opatření lze uvést, že stanovená opatření provozovatel splnil.
Provozovatel nemá stanoveny povolením provozu specifické emisní limity pro pachové látky. V případě této
technologie je problematika pachových látek řešena stanovenou technickou podmínkou provozu (viz výše v
textu). Provozovatel instaloval biofiltr s požadovanou účinností.
Nové právní předpisy účinné od 1.9.2012 neznají termín „přípustná míra obtěžování zápachem“. Emisní limity,
dle kterých by bylo možné míru pachové zátěže vyhodnotit, nejsou ani v legislativě stanoveny formou obecných
emisních limitů. Možností je stanovit specifické emisní limity pro pachové látky, které by však musel vymezit
krajský úřad a zakotvit je v povolení provozu. Inspekce tak při kontrolách prověřuje především dodržování
povinností stanovených provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší zákonem o ochraně ovzduší zdrojů a
rozhodnutími krajských úřadů. Při následných kontrolách provozovny v roce 2017 a 2018 ČIŽP nezjistila žádné
porušení, které by vedlo k přestupkovému řízení.
3) Byly v tomto období uloženy společnosti nějaké pokuty, pokud ano, prosím o sdělení jejich výše a zda byly
uhrazeny.
Odpověď:
Viz bod 1. Výše v textu, pokuta 50 000 Kč byla provozovatelem uhrazena.
4) Žádám 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.
Odpověď:
Z kontrolní činnosti je ČIŽP známo, že technologie, které zpracovávají asfalt, bývají vždy spojeny s emisemi
pachových látek. Zápach bývá způsobený zejména merkaptany, které jsou subjektivně velmi nepříjemné, ale v
běžně vyskytujících se koncentracích nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví. Z důvodu vzniku pachových
látek mají tyto technologie stanovené legislativou výše uvedenou technickou podmínku k omezování zápachu.
Zásadním problémem v tomto případě je historicky dané umístění zdroje v obytné zástavbě. Pachové látky jsou
subjektivně zaznamenatelné i při velmi nízkých koncentracích, jedná se o směsi látek, které mívají nízké čichové
prahy, jejich šíření je ovlivněnou velkou mírou klimatickými podmínkami. Např. obalovny živičných směsí,
kde dochází také ke zpracování asfaltu, bývají umístěny mimo obytnou zástavbu, a tak nedochází k obtěžování
obyvatel zápachem.
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V případě, že nemá zdroj stanovený krajským úřadem specifický emisní limit pro pachové látky, není možné
koncentraci pachových látek srovnat, tzn. naměřenou hodnotu olfaktometrickým způsobem porovnat s
případným emisním limitem a společnost při překročení pokutovat.
Jako možný návrh by mohlo být jednání s provozovatelem ihned při zjištění obtěžujícího zápachu. Provozovatel
by mohl ihned pružně reagovat na situaci a případně řešit ihned přijetím technicko-organizačních opatření k
omezení zápachu.
Samozřejmě v případě přijetí podnětu na zápach ČIŽP provede neohlášenou kontrolu provozovny.
V rámci dalšího jednání byla vedena diskuse nad danou problematikou s tím, že možnosti města, jak zabránit
úniku pachových látek jsou velmi omezené. Nicméně se všichni shodli na tom, že je třeba pokračovat v
jednáních s kontrolními orgány, s vedením společnosti KVK PARABIT a.s. i s občany a společně se pokusit
obtěžující zápachové složky z výroby vyhodnotit a snížit či zabránit jejich úniku do ovzduší. Bylo přijato
následující usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se spojil s Českou inspekcí životního prostředí ("ČIŽP") za účelem dalšího
kontrolního měření ve společnosti KVK PARABIT a.s. za účasti zástupců města a Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou (pracovníci stavebního úřadu) a dále, aby požádal ČIŽP o výsledky měření z
kontrol v letech 2018 a 2019.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/92/8/2019 bylo přijato.
3. Přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení hospodářských
výsledků za rok 2018
Radě města byly přeloženy přehledy hospodaření příspěvkových organizací a návrhy na rozdělení
hospodářských výsledků za rok 2018 (viz přílohy originálu zápisu) včetně účetních závěrek za rok
2018. K předloženým podkladům neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrzích
usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v
celkové výši 29.372,97 Kč do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2018.
b)
c)

převod prostředků z fondu 416 - investiční fond příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši 578.984,44
Kč zpět do fondu 413 - rezervní fond.
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 205.679,71 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2018.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/93/8/2019 bylo přijato.

4

zdržel se – 0

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Úpa
Radě města byla předložena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Úpa ve výši
151.200 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci, účelově určenou na financování provozních výdajů příjemce,
a to konkrétně určenou na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance zařazené do Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu Svoboda nad Úpou za období, které se vymezuje dnem 1. ledna
roku 2019 a dnem 31. prosince roku 2019. Dotace je určena na financování výdajů příjemce (tj. Města
Svobody nad Úpou), které v rozhodném období vynaloží na platy zaměstnanců, kteří jsou v pracovním
poměru vůči příjemci a v rámci svého zařazení do Městského úřadu Svoboda nad Úpou vykonávají činnost,
kterou právní předpisy svěřují do působnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa.
Zároveň s touto smlouvou bylo radě předloženo vyúčtování příjmů a výdajů v rámci činnosti stavebního
úřadu pro obec Malá Úpa za rok 2018 (viz příloha originálu zápisu), kdy byla zahájena činnost stavebního
úřadu pro obec Malá Úpa od 1.4.2019. V rámci tohoto vyúčtování výnosy převyšují náklady o cca 4.000
Kč, ale tajemnice sdělila, že v nákladech nejsou zohledněny takové položky jako podíl na energiích, podíl
na odpisech, podíl na spotřebě kancelářských potřeb, protože spotřeba těchto nákladů se nesleduje pouze v
rámci uvedené činnosti.
Dále tajemnice doplnila, že pro rok 2019 již tento poměr nebude platit, protože výkon činnosti stavebního
úřadu bude probíhat po celý kalendářní rok, předmětem veřejnoprávní smlouvy jsou pouze výdaje na platy,
tj. způsobilými výdaji pro potřebu vyúčtování dotace jsou již jen mzdové náklady. Dotace ze strany státu
na výkon státní správy pro úsek stavebního úřadu pro obec Malá Úpa činí pro rok 2019 26.821 Kč.
Odhadované mzdové náklady včetně povinných odvodů na úseku stavebního úřadu pouze pro obec Malá
Úpa pro rok 2019 činí 302.000 Kč. Výběr správních poplatků lze odhadnout jen těžko, ale podle vývoje z
roku 2018 by střízlivý odhad mohl činit 30.000 – 50.000 Kč, průměr tedy 40.000. Prostým výpočtem:
mzdové náklady 302.000 – výnosy (27.000 dotace, 40.000 poplatky) = 235.000, by optimální částka dotace
ze strany obce Malá Úpa mohla činit 235.000 Kč.
Odůvodnění navýšení:
- jedná se pouze o mzdové náklady, ostatní veškeré provozní náklady nese naše město (ve vyúčtování jsou
uvedeny jen ty skutečně uhrazené v roce 2018, ale další náklady jsou třeba kancelářské potřeby (papíry,
obálky, tonery, elektronický podpis pracovníka, sponky sešívačky apod., energie, že ten pracovník někde
musí sedět v budově - vazba na odpisy),
- od roku 2018 probíhá ze strany Katastrálního úřadu velká revize celého katastrálního území obce Malá
Úpa a s tím je spojeno mnoho povinných úkonů ze strany stavebního úřadu pro obec Malá Úpa v rámci
součinnosti s Katastrálním úřadem v Trutnově, takže polemika o efektivitě 0,5 pracovního úvazku je zcela
mimo diskusi, a i nadále se jedná o 0,5 pracovního úvazku. Mzdové náklady oproti loňskému roku jsou na
celý kalendářní rok (vloni jen na 3 roku) a ve veřejné správě došlo od ledna k 5% navýšení mezd.
Tajemnice v závěru však upozornila na to, že dotace ze strany obce Malá Úpa je naprosto dobrovolná a v
podstatě by Malá Úpa nemusela platit vůbec nic, protože náklady na činnost stavebního úřadu by měl platit
stát. Ten se bohužel podílí výše uvedenou platbou (výpočet státní dotace je podle počtu obyvatel) a vůbec
nezohledňuje velikost území, specifika daného území (lukrativní horská oblast se značnou stavební
činností), chráněné území KRNAP, developerské projekty aj.
Byla vedena krátká diskuse nad daným tématem s tím, že byla následně přijata následující usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Úpa ve výši
151.200 Kč (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná se o neinvestiční dotaci,
účelově určenou na financování provozních výdajů příjemce, a to konkrétně určenou
na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance zařazené do Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu Svoboda nad Úpou za období, které se
vymezuje dnem 1. ledna roku 2019 a dnem 31. prosince roku 2019, za výkon činnosti
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

5

pověřuje
b)
starostu města, aby požádal obec Malou Úpu o navýšení dotace dle bodu a) tohoto
usnesení o částku 84.000 Kč pro rok 2019 s ohledem na zvýšené náklady, které jsou
popsány podrobně v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/94/8/2019 bylo přijato.
5. Žádost společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s napojením na kanalizaci
a souhlas s připojením na komunikaci II/296 přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I v
souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette
Radě města byly předloženy žádosti společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., a to:
- o souhlas s napojením na kanalizaci a
- o souhlas s připojením na komunikaci II/296,
obě přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I v souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette.
Ve věci první žádosti byla radě předložena Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o
zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu) - do smlouvy byla doplněna v odstavci
3.1. náhrada za zřízení služebnosti ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále bude vypuštěn článek odstavec
3.2., to vše v článku IV., kterým se sjednává znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Ve věci druhé žádosti se rada shodla, že je nejprve nutné získat stanovisko od dotačního orgánu
(rekonstrukce chodníků v rámci projektu Bezpečná pěší doprava), protože uvažované napojení na
komunikaci je přes rekonstruovaný chodník.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ve věci žádosti společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s napojením na
kanalizaci přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v souvislosti se stavebními
úpravami č. p. 78 – vila Piette Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu) se
změnami - do smlouvy bude doplněna v odstavci 3.1. náhrada za zřízení služebnosti
ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále bude vypuštěn článek odstavec 3.2., to vše v článku
IV., kterým se sjednává znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
odkládá
b)
žádost společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s připojením na
komunikaci II/296 (nový sjezd) přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v
souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette do vydání stanoviska
dotačního orgánu CRR k umístění výjezdu z hlediska přidělené dotace na
rekonstrukci chodníků v rámci projektu Bezpečná pěší doprava.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/95/8/2019 bylo přijato.
6. Pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6 pro účely umístění
reklamních, propagačních nebo informačních zařízení
Radě města byla předložena jediná žádost na pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení
č. S.02.1.6 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení na základě
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zveřejněné Záměru města č. 1/VO/2019, a to od OSVČ Jozefa Búše, IČ 11603291, se sídlem nám.
Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou.
Předmětem nájmu je umístění informační značky o rozměrech 0,5 x 0,85 v počtu 1 ks včetně dodatkové
cedulky s informací o vzdálenosti informačního centra.
Zároveň byl radě předložen návrh nájemní smlouvy, ve kterém se vypouští u osoby nájemce datum
narození, dále v čl. III odst. 1 se vypouští celý text v závorce včetně závorek, v čl. III odst. 2 se nájemné
za rok 2019 stanovuje ve výši 500 Kč bez DPH a text v závorce včetně závorek se vypouští.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6 na základě zveřejněné Záměru města č.
1/VO/2019, a to OSVČ Jozefu Búšovi, IČ 11603291, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda
nad Úpou za účelem umístění informační značky o rozměrech 0,5 x 0,85 v počtu 1 ks včetně dodatkové
cedulky s informací o vzdálenosti informačního centra prostřednictvím nájemní smlouvy, ve které se
vypouští u osoby nájemce datum narození, dále v čl. III odst. 1 se vypouští celý text v závorce včetně
závorek, v čl. III odst. 2 se nájemné za rok 2019 stanovuje ve výši 500 Kč bez DPH a text v závorce
včetně závorek se vypouští.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/96/8/2019 bylo přijato.
7. Poptávkové řízení na výběr administrátora pro podlimitní veřejnou zakázku vedenou
v režimu zákona na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení"
Radě města byly předloženy doručené nabídky v rámci poptávkového řízení na výběr administrátora
pro podlimitní veřejnou zakázku vedenou v režimu zákona na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení", a to od:
- Ing. Jan Tomek, IČ 62023373, se sídlem Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice - nabízí cenu ve výši
43.560 Kč včetně DPH
- RDA, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - nabízí cenu ve výši
49.610 Kč včetně DPH
- Servisinvest s.r.o. IČ 28774922, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - nabízí cenu ve výši
48.400 Kč včetně DPH
V souvislosti s touto akcí starosta informoval radu, že právě dnes město obdrželo rozhodnutí o
poskytnutí dotace na tuto akci ve výši 8.833.929,56 Kč. Projektantský rozpočet činí 11.862.848,33 Kč
včetně DPH.
Na základě předložených nabídek rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení na výběr administrátora pro podlimitní veřejnou zakázku
vedenou v režimu zákona na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení", a to od:
- Ing. Jan Tomek, IČ 62023373, se sídlem Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice, který nabídl cenu
ve výši 43.560 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/97/8/2019 bylo přijato.
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8. Žádost o prodej pozemku – část p.p.č. 265/1 o ploše 85 m2, k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka sousedního pozemku o prodej části parcely p.p.č. 265/1
v k.ú. Maršov I o výměře 85 m2 dle zákresu v žádosti za účelem chovu ovcí (viz příloha originálu
zápisu). Společně se žádostí byla radě předložena evidenční karta pozemku, protože o danou část
parcely žadatel již v loňském roce žádal a zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo (viz usnesení č.
ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018). Rada se žádostí zabývala a přijala usnesení ve stejném duchu jako
zastupitelstvo v roce 2018:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 265/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Maršov I dle zákresu
v žádosti za účelem chovu ovcí (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, které je totožné s již
přijatým usnesením zastupitelstva č. ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/98/8/2019 bylo přijato.
9. Most Nepomuckého – nabídka na zpracování PD
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně mostu Nepomuckého v centru města, kdy rada
pověřila starostu, aby zajistil orientační cenovou nabídku na zpracování PD na opravu mostu. Cenovou
nabídku na zesílení mostu předložil Ing. Chaloupský (82.000 Kč bez DPH) s odhadem ceny cca kolem
1 mil. Kč bez DPH. Dále byl požádán o cenovou nabídku Ing. Šír, který v minulosti most projektoval
a dozoroval poslední opravu. Ing. Šír sdělil, že projekt zesílení mostu je schopen vypracovat až v srpnu
2019, ale s ohledem na znalost mostu se mu zesílení zdá neekonomické v poměru vynaložených
prostředků, které odhaduje v cenách 2 - 2,5 mil. Kč bez DPH, což mu s ohledem na zbytek konstrukce,
který je na hranici životnosti zdá být neekonomické.
Byla vedena diskuse, ze které vyplynulo, že je třeba vést širší debatu v rámci celého zastupitelstva, a
to ve vazbě na koncepci dopravy v celém centru města a na základě toho řešit opravu, rekonstrukci či
výměnu mostu.
Stavební technik doplnil, že v současné době už byla na most instalována dopravní značka s omezením
nosnosti na 3,0 tuny.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace dle zápisu ohledně mostu Nepomuckého v centru města a pověřuje stavebního technika, aby
zajistil více informací o možné náhradě za stávající most (různé typy mostů s různou nosností a ceny
za instalaci) s tím, že rada předává celou záležitost k projednání a konečnému rozhodnutí zastupitelstvu
s ohledem na dořešení koncepce dopravy v centru města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/99/8/2019 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka
Lucky Bistro)
Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci
tohoto bodu jednání.
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Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou za účelem umístění předzahrádky pro provozovnu Lucky Bistro. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění předzahrádky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/100/8/2019 bylo přijato.
11. Návrh Smlouvy o upsání akcií ve společnosti VaK, a.s. (spoluúčast města na dostavbě
kanalizace)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o upsání akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem města
a tím zvýšení základního kapitálu společnosti. Touto formou se město Svoboda nad Úpou bude
spolupodílet na dostavbě kanalizace po Svobodě nad Úpou, která proběhla v roce 2018. Tajemnice
vysvětlila výhodnost této transakce z hlediska ekonomického, zejména ve vztahu k DPH. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o upsání akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem města a tím
zvýšení základního kapitálu společnosti. Touto formou se město Svoboda nad Úpou bude spolupodílet
na dostavbě kanalizace po Svobodě nad Úpou, která proběhla v roce 2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/101/8/2019 bylo přijato.
12. Návrh ceny za PD k územnímu souhlasu - VO ul. Černohorská
Radě města byla předložena cenová nabídka ve výši 48.500 Kč od pana Pavla Munzara (není plátcem
DPH) za zpracování PD pro územní souhlas k rekonstrukci veřejného osvětlení v Černohorské ulici,
kdy je třeba část již vyhotovené PD přepracovat pro územní souhlas s ohledem na změnu (vrchní
vedení za podzemní vedení). Starosta vysvětlil, v čem spočívá změna a proč o cenovou nabídku
požádal pouze pana Munzara (zpracovatel celé PD rekonstrukce VO po celé obci, která byla
vyhotovena v loňském roce). Důvodem je znalost současného stavu veřejného osvětlení, zpracování
nového návrhu rekonstrukce VO v rámci již zpracované PD a dlouhodobá spolupráce projektanta na
jednotlivých etapách rekonstrukce VO, což má oporu i ve Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (viz čl. 1 odst. 6, písm. e).
Rada neměla připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 48.500 Kč od pana Pavla Munzara (není plátcem DPH) za zpracování PD
pro územní souhlas k rekonstrukci veřejného osvětlení v Černohorské ulici, kdy je třeba část již
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vyhotovené PD přepracovat pro územní souhlas s ohledem na změnu (vrchní vedení za podzemní
vedení) - podrobně viz zápis.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/102/8/2019 bylo přijato.
13. Kácení stromu na p.p.č. 847, k. ú. Svoboda nad Úpou (fotbalový stadion)
Radě města byla předložena jediná cenová nabídka na kácení a likvidaci 15 stromů podél řeky vedle
fotbalového hřiště, a to od firmy KALIN, spol. s r.o., IČ 25607782 ve výši 49.870,14 Kč včetně DPH.
Stavební technik informoval, že poptal ještě jednoho dodavatele, a to pana Martina Nováka, IČ
62050648, který však nabídku v požadovaném termínu nedodal.
Byla vedena krátká diskuse o potřebě likvidace polámaných a nebezpečných bříz v blízkosti hřiště a
poté rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na kácení a likvidaci 15 stromů podél řeky vedle fotbalového hřiště, a to od firmy
KALIN, spol. s r.o., IČ 25607782 ve výši 49.870,14 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/103/8/2019 bylo přijato.
14. Oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do MŠ a kritéria přijetí
Radě města bylo předloženo oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do mateřské školky, který se bude
konat ve dnech 2.5., 3.5. a 6.5.2019, včetně kritérií pro přijetí dětí do MŠ (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do mateřské školky, který se bude konat ve dnech 2.5., 3.5. a
6.5.2019, včetně kritérií pro přijetí dětí do MŠ (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/104/8/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.3.2019 v 17,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 1.4.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 19.3.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 8. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
18.3.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.03.2019
USNESENÍ č. RM/91/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.4.2019 (viz
příloha originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/92/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se spojil s Českou inspekcí životního prostředí ("ČIŽP") za účelem dalšího
kontrolního měření ve společnosti KVK PARABIT a.s. za účasti zástupců města a Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou (pracovníci stavebního úřadu) a dále, aby požádal ČIŽP o výsledky
měření z kontrol v letech 2018 a 2019.
USNESENÍ č. RM/93/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v
celkové výši 29.372,97 Kč do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2018.
b)
c)

převod prostředků z fondu 416 - investiční fond příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši 578.984,44
Kč zpět do fondu 413 - rezervní fond.
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 205.679,71 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2018.

USNESENÍ č. RM/94/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Úpa ve výši
151.200 Kč (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná se o neinvestiční dotaci,
účelově určenou na financování provozních výdajů příjemce, a to konkrétně určenou
na částečnou úhradu platových nákladů na zaměstnance zařazené do Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu Svoboda nad Úpou za období, které se
vymezuje dnem 1. ledna roku 2019 a dnem 31. prosince roku 2019, za výkon činnosti
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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pověřuje
b)
starostu města, aby požádal obec Malou Úpu o navýšení dotace dle bodu a) tohoto
usnesení o částku 84.000 Kč pro rok 2019 s ohledem na zvýšené náklady, které jsou
popsány podrobně v zápise.
USNESENÍ č. RM/95/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ve věci žádosti společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s napojením
na kanalizaci přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v souvislosti se stavebními
úpravami č. p. 78 – vila Piette Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu) se
změnami - do smlouvy bude doplněna v odstavci 3.1. náhrada za zřízení služebnosti
ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále bude vypuštěn článek odstavec 3.2., to vše v článku
IV., kterým se sjednává znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
odkládá
b)
žádost společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s připojením na
komunikaci II/296 (nový sjezd) přes pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v
souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette do vydání stanoviska
dotačního orgánu CRR k umístění výjezdu z hlediska přidělené dotace na
rekonstrukci chodníků v rámci projektu Bezpečná pěší doprava.
USNESENÍ č. RM/96/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6 na základě zveřejněné Záměru
města č. 1/VO/2019, a to OSVČ Jozefu Búšovi, IČ 11603291, se sídlem nám. Svornosti 527,
542 24 Svoboda nad Úpou za účelem umístění informační značky o rozměrech 0,5 x 0,85 v
počtu 1 ks včetně dodatkové cedulky s informací o vzdálenosti informačního centra
prostřednictvím nájemní smlouvy, ve které se vypouští u osoby nájemce datum narození, dále
v čl. III odst. 1 se vypouští celý text v závorce včetně závorek, v čl. III odst. 2 se nájemné za
rok 2019 stanovuje ve výši 500 Kč bez DPH a text v závorce včetně závorek se vypouští.
USNESENÍ č. RM/97/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení na výběr administrátora pro podlimitní veřejnou zakázku
vedenou v režimu zákona na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení", a to od:
- Ing. Jan Tomek, IČ 62023373, se sídlem Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice, který nabídl
cenu ve výši 43.560 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/98/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 265/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Maršov I dle
zákresu v žádosti za účelem chovu ovcí (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, které je
totožné s již přijatým usnesením zastupitelstva č. ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018.
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USNESENÍ č. RM/99/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace dle zápisu ohledně mostu Nepomuckého v centru města a pověřuje stavebního
technika, aby zajistil více informací o možné náhradě za stávající most (různé typy mostů s
různou nosností a ceny za instalaci) s tím, že rada předává celou záležitost k projednání a
konečnému rozhodnutí zastupitelstvu s ohledem na dořešení koncepce dopravy v centru města.
USNESENÍ č. RM/100/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
za účelem umístění předzahrádky.
USNESENÍ č. RM/101/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o upsání akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem
města a tím zvýšení základního kapitálu společnosti. Touto formou se město Svoboda nad Úpou
bude spolupodílet na dostavbě kanalizace po Svobodě nad Úpou, která proběhla v roce 2018.
USNESENÍ č. RM/102/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 48.500 Kč od pana Pavla Munzara (není plátcem DPH) za zpracování
PD pro územní souhlas k rekonstrukci veřejného osvětlení v Černohorské ulici, kdy je třeba
část již vyhotovené PD přepracovat pro územní souhlas s ohledem na změnu (vrchní vedení za
podzemní vedení) - podrobně viz zápis.
USNESENÍ č. RM/103/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na kácení a likvidaci 15 stromů podél řeky vedle fotbalového hřiště, a to od
firmy KALIN, spol. s r.o., IČ 25607782 ve výši 49.870,14 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/104/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do mateřské školky, který se bude konat ve dnech 2.5., 3.5.
a 6.5.2019, včetně kritérií pro přijetí dětí do MŠ (viz příloha originálu zápisu).
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