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Sp. značka: SVO/621/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.04.2019

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.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (umístění
předzahrádky)

2.

Oznámení ČIŽP o podaném podnětu KÚ KHK ke změně povolení provozu společnosti
KVK PARABIT a.s. (snížení emisí pachových látek)

3.

Žádost o stanovisko města ve věci záměru výstavby rekreačních přízemních domků na
parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o dořešení příjezdové cesty k parcelám p.p.č. 240/10 a 244, obě v k.ú. Maršov I

5.

Stanovisko města ke zrušení železničního přejezdu v km 9,680 (P4802) na trati Trutnov
Svoboda nad Úpou

6.

Dohoda o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou

7.

Návrh rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů pro jednání
zastupitelstva

8.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace VZ na stavební práce "Rekonstrukce
objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení"

9.

Žádost o stanovisko města ve věci kanalizační přípojky k RD čp. 520

10.

Žádost o zavedení pečovatelské služby

1. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (umístění
předzahrádky)
Radě města byla předložena žádost o krátkodobý pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky do 31.10.2019. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem
umístění předzahrádky do 31.10.2019 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/105/9/2019 bylo přijato.
2. Oznámení ČIŽP o podaném podnětu KÚ KHK ke změně povolení provozu společnosti
KVK PARABIT a.s. (snížení emisí pachových látek)
Radě města bylo předloženo oznámení České inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP") o tom, že
podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke změně povolení provozu společnosti
KVK PARABIT a.s. z důvodů četných podnětů na zápach z provozovny.
Z dopisu vyplývá, doslovně citováno:
"Na základě podaných podnětů ČIŽP zasílá tento podnět ke změně povolení provozu, přičemž v rámci
změny povolení provozu by měla být v povolení provozu zakotvena další možná technická či
technicko-organizační opatření ke snížení emisí pachových látek. V rámci této změny povolení ČIŽP
doporučuje tuto záležitost řešit s Městem Svoboda nad Úpou a provozovatelem, včetně jejich možných
návrhů řešení."
Rada se opět zabývala problematikou zápachu po Svobodě a četnými stížnostmi občanů a následně
přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení České inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP") o tom, že podala podnět Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje ke změně povolení provozu společnosti KVK PARABIT a.s. z důvodů
četných podnětů na zápach z provozovny, ze kterého vyplývá, doslovně citováno:
"Na základě podaných podnětů ČIŽP zasílá tento podnět ke změně povolení provozu, přičemž v rámci
změny povolení provozu by měla být v povolení provozu zakotvena další možná technická či
technicko-organizační opatření ke snížení emisí pachových látek. V rámci této změny povolení ČIŽP
doporučuje tuto záležitost řešit s Městem Svoboda nad Úpou a provozovatelem, včetně jejich možných
návrhů řešení."
s tím, že pověřuje starostu města, aby se neprodleně spojil s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, odborem životního prostředí za účelem jednání ve výše uvedeném.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/106/9/2019 bylo přijato.
3. Žádost o stanovisko města ve věci záměru výstavby rekreačních přízemních domků na
parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci záměru výstavby rekreačních
přízemních domků na parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala,
přestože sám žadatel v žádosti uvedl, že jeho záměr není v souladu se stávajícím územním plánem. V
rámci kontroly regulativů z Územního plánu bylo zjištěno, že tento záměr je skutečně nepřípustný.
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci záměru výstavby rekreačních přízemních
domků na parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I, protože jak žadatel rovněž v žádosti
uvádí jeho záměr není v souladu se stávajícím územním plánem a z hlediska regulativů se jedná o
nepřípustnou aktivitu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/107/9/2019 bylo přijato.
4. Žádost o dořešení příjezdové cesty k parcelám p.p.č. 240/10 a 244, obě v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka pozemků o dořešení příjezdové cesty k parcelám p.p.č.
240/10 a 244, obě v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala a ztotožnila se s usnesením rady z roku
2015 (RM/341/32/2015 ze dne 9.12.2015) a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka pozemků o dořešení příjezdové cesty k parcelám p.p.č. 240/10 a 244, obě v k.ú.
Maršov I s tím, že na celou lokalitu na Novém světě se bude dělat nová územní studie na výstavbu
rodinných domů a v rámci této studie bude žadatel přizván k jednání, v tuto chvíli jsou pozemky
přístupné bez omezení z obecní cesty na p.p.č. 584 v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/108/9/2019 bylo přijato.
5. Stanovisko města ke zrušení železničního přejezdu v km 9,680 (P4802) na trati Trutnov
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost SŽDC, st. org. o stanovisko města ke zrušení železničního přejezdu
v km 9,680 (P4802) na trati Trutnov Svoboda nad Úpou. Zároveň starosta předložil radě stanovisko
provozovatele vlakově dopravy PDV RAILWAY a.s. o tom, že přejezd je jedním ze stavebních objektů
v rámci akce "Oprava kolejiště v nz Svoboda nad Úpou", na kterou je vydáno stavební povolení ze dne
2.7.2018 a termín zahájení opravy se blíží. Rada se danou záležitostí zabývala a konstatovala, že
přejezd je sice využíván nyní minimálně, ale slouží jako záložní trasa v době oprav komunikací na
Sluneční stráni, havárií apod., takže z hlediska obslužnosti nesouhlasí se zrušením přejezdu. Bylo
přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti SŽDC, st. org. o stanovisko města ke zrušení železničního přejezdu v
km 9,680 (P4802) na trati Trutnov Svoboda nad Úpo, protože přejezd slouží jako záložní trasa pro
obsluhu místních komunikací na Sluneční stráni (opravy komunikací, havárie apod.) , takže z hlediska
obslužnosti nesouhlasí se zrušením přejezdu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/109/9/2019 bylo přijato.
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6. Dohoda o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou
Radě města bylo předloženo nové znění Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad
Kněžnou (viz příloha originálu zápisu) v duchu přijatého usnesení rady dne 25.2.2019 č.
RM/88/7/2019. Starosta ještě předložil radě kladné stanovisko městského právníka Mgr. Huspeka,
který znění dohody potvrdil z hlediska právního. Rada se novým návrhem zabývala a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nové znění Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou (viz příloha originálu
zápisu), které bylo zpracováno v souladu s přijatým usnesením rady dne 25.2.2019 č. RM/88/7/2019 a
doporučuje zastupitelstvu tuto dohodu schválit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/110/9/2019 bylo přijato.
7. Návrh rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů pro jednání
zastupitelstva
Radě města byly předloženy všechny přijaté žádosti v rámci dotačních programů za účelem
vypracování návrhu rozdělení pro zastupitelstvo, a to v souladu s kritérii v jednotlivých dotačních
programech.
Rekapitulace:
- Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let – alokace 100.000 Kč, max. výše
poskytnuté dotace 40.000 Kč v jednotlivém případě - přijaty 3 žádosti
- Dotační program na sportovní aktivity dospělých – alokace 20.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
20.000 Kč v jednotlivém případě - přijata pouze 1 žádost
- Dotační program na kulturní aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace 30.000 Kč
v jednotlivém případě - přijaty 2 žádosti
- Dotační program na sociální služby a aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
15.000 Kč v jednotlivém případě. - přijaty 2 žádosti
Rada všechny žádosti zkontrolovala, provedla jejich vyhodnocení a rozdělení dotací v rámci
jednotlivých programů (viz příloha originálu zápisu), které předává k projednání zastupitelstvu. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci jednotlivých dotačních programů pro rok 2019
(viz příloha originálu zápisu) k projednání dne 8.4.2019.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/111/9/2019 bylo přijato.
8. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace VZ na stavební práce "Rekonstrukce
objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení stavby dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
včetně návrhu Smlouvy o dílo (vše viz přílohy originálu zápisu) na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“. Zakázka je realizovaná v
rámci projektu podpořeného z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, program 11703
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- Integrovaný regionální operační program (IROP), 80. kolová výzva 06.2 Zkvalitnění veřejných
služeb
a
podmínek
života
pro
obyvatele
regionů“,
reg.
č.
projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971.
Návrh výzvy zadávací dokumentace zpracoval Ing. Jan Tomek, IČ 62023373, který byl pověřen
řízením zadávacího řízení na tuto zakázku na základě usnesení rady z minulého jednání. Návrh
smlouvy o dílo je vzorovým dokumentem města pro stavební zakázky.
Rada všechny dokumenty projednala, upravila a doplnila s tím, že Výzva společně s kompletní
zadávací dokumentací bude nejprve zaslána k posouzení na CRR prostřednictvím systému ISKP14+,
po schválení bude zveřejněna na Profilu zadavatele.
Změny v návrhu výzvy a obchodních podmínkách (SOD) jsou následující:
1) Výzva bod 8 - termín dokončení (předání stavby): nejpozději do 31.8.2020
2) SOD – článek V. odstavec 1 – Termín dokončení stavby: do 31.8.2020
3) SOD – článek VI. – smluvní pokuty odsouhlaseny dle Vašeho návrhu, tj. v odst. 1 – 10.000 Kč, v
odst. 3. – 1.000 Kč, v odst. 4. – 1.000 Kč, v odst. 5 – souhlas s doplněním modře označeno včetně výše
pokuty 5.000 Kč
4) SOD – článek VII. – odst. 1 – odsouhlasena změna
5) SOD – článek VII. – odst. 2 – větu modře označenou i tu žlutou odstranit, zůstane zde pouze věta
první. ZOV jsou dle sdělení stavebního technika součástí projektové dokumentace, takže se nemusí
řešit smluvně jinak.
Všechny ostatní změny, které byly v obou dokumentech vyznačeny modře a nejsou výše slovně
popsány, jsou odsouhlaseny bez námitek.
Dále rada jmenovala členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek. Byla přijata následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek včetně návrhu Smlouvy o dílo (vše viz přílohy originálu zápisu a změny
popsány v zápise) na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 473
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“ (zakázka je realizovaná v rámci projektu
podpořeného z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu
11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP), 80. kolová výzva 06.2
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, reg. č.
projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971) s tím, že Výzva společně s kompletní
zadávací dokumentací bude nejprve zaslána k posouzení na CRR prostřednictvím
systému ISKP14+, po schválení bude zveřejněna na Profilu zadavatele.
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení, a to pana Jiřího Rajsnera (stavební technik města), Ing. Jaroslava
Chmelaře (člen Rady města), pana Petra Horáčka (člen Rady města), pana Tomáše
Hovarda (člen Rady města) a Ing. Jana Tomka (administrátor VZ), dále byl jmenován
jeden náhradník, a to Ing. Jiří Špetla (starosta města).
pověřuje
c)
starostu a stavebního technika, aby do příští rady připravili podklady pro výběr na
výkon činností BOZP, TDI a autorského dozoru v rámci této stavební akce.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/112/9/2019 bylo přijato.
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zdržel se – 0

9. Žádost o stanovisko města ve věci kanalizační přípojky k RD čp. 520
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 520 o stanovisko města ve věci kanalizační
přípojky k RD čp. 520 včetně dokumentace k územnímu souhlasu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 520 o stanovisko města ve věci kanalizační přípojky k
RD čp. 520 dle dokumentace k územnímu souhlasu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/113/9/2019 bylo přijato.
10. Žádost o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost o zavedení pečovatelské služby (viz příloha originálu zápisu).
Tajemnice stručně představila žadatelku, která má trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a je ročník 1934.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní Jaroslavu Hanušovou, trvale bytem
Rýchorské sídliště 116, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/114/9/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 1.4.2019 v 17,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 15.4.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 3.4.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
1.4.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.04.2019
USNESENÍ č. RM/105/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem
umístění předzahrádky do 31.10.2019 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/106/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení České inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP") o tom, že podala podnět Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje ke změně povolení provozu společnosti KVK PARABIT a.s. z
důvodů četných podnětů na zápach z provozovny, ze kterého vyplývá, doslovně citováno:
"Na základě podaných podnětů ČIŽP zasílá tento podnět ke změně povolení provozu, přičemž v
rámci změny povolení provozu by měla být v povolení provozu zakotvena další možná technická
či technicko-organizační opatření ke snížení emisí pachových látek. V rámci této změny povolení
ČIŽP doporučuje tuto záležitost řešit s Městem Svoboda nad Úpou a provozovatelem, včetně jejich
možných návrhů řešení."
s tím, že pověřuje starostu města, aby se neprodleně spojil s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, odborem životního prostředí za účelem jednání ve výše uvedeném.
USNESENÍ č. RM/107/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci záměru výstavby rekreačních přízemních
domků na parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I, protože jak žadatel rovněž v žádosti
uvádí jeho záměr není v souladu se stávajícím územním plánem a z hlediska regulativů se jedná o
nepřípustnou aktivitu.
USNESENÍ č. RM/108/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka pozemků o dořešení příjezdové cesty k parcelám p.p.č. 240/10 a 244, obě v k.ú.
Maršov I s tím, že na celou lokalitu na Novém světě se bude dělat nová územní studie na výstavbu
rodinných domů a v rámci této studie bude žadatel přizván k jednání, v tuto chvíli jsou pozemky
přístupné bez omezení z obecní cesty na p.p.č. 584 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/109/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti SŽDC, st. org. o stanovisko města ke zrušení železničního přejezdu
v km 9,680 (P4802) na trati Trutnov Svoboda nad Úpo, protože přejezd slouží jako záložní trasa
pro obsluhu místních komunikací na Sluneční stráni (opravy komunikací, havárie apod.) , takže z
hlediska obslužnosti nesouhlasí se zrušením přejezdu.
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USNESENÍ č. RM/110/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nové znění Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou (viz příloha
originálu zápisu), které bylo zpracováno v souladu s přijatým usnesením rady dne 25.2.2019 č.
RM/88/7/2019 a doporučuje zastupitelstvu tuto dohodu schválit.
USNESENÍ č. RM/111/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci jednotlivých dotačních programů pro rok
2019 (viz příloha originálu zápisu) k projednání dne 8.4.2019.
USNESENÍ č. RM/112/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek u veřejné zakázky dle bodu a)
tohoto usnesení, a to pana Jiřího Rajsnera (stavební technik města), Ing. Jaroslava
Chmelaře (člen Rady města), pana Petra Horáčka (člen Rady města), pana Tomáše
Hovarda (člen Rady města) a Ing. Jana Tomka (administrátor VZ), dále byl jmenován
jeden náhradník, a to Ing. Jiří Špetla (starosta města).
pověřuje
c)
starostu a stavebního technika, aby do příští rady připravili podklady pro výběr na výkon
činností BOZP, TDI a autorského dozoru v rámci této stavební akce.
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek včetně návrhu Smlouvy o dílo (vše viz přílohy originálu zápisu a změny popsány
v zápise) na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení“ (zakázka je realizovaná v rámci projektu podpořeného z
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu 11703 - Integrovaný
regionální operační program (IROP), 80. kolová výzva 06.2 Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, reg. č. projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971) s tím, že Výzva společně s kompletní zadávací
dokumentací bude nejprve zaslána k posouzení na CRR prostřednictvím systému
ISKP14+, po schválení bude zveřejněna na Profilu zadavatele.
USNESENÍ č. RM/113/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 520 o stanovisko města ve věci kanalizační přípojky
k RD čp. 520 dle dokumentace k územnímu souhlasu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/114/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní Jaroslavu Hanušovou, trvale bytem
Rýchorské sídliště 116, Svoboda nad Úpou.
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