*MESUX000M2JM*
Sp. značka: SVO/622/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 10. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.04.2019

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.

Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

2.

Prořezání stromů v Lipové ulici a v aleji na Muchomůrce

3.

Cenové nabídky na opravu komunikací (Kostelní - ke škole, Pietteho náměstí směrem do sídliště)

4.

Rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení - TDI,
koordinátor BOZP, autorský dozor

5.

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s.

6.

Žádost o souhlas s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 186
na Sluneční stráni

7.

Žádost o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou z
komunikace na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města

8.

Žádost o koupi pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I dle Záměru města
č. 13/2016

9.

Nabídka na umístění reklamního banneru ve sportovní hale

10.

Jmenování komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou

11.

Žádost obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby v noci a o urychlené
odstranění asfaltového zápachu z provozovny KVK PARABIT a.s.

12.

Nabídka na pojištění majetku města od 1.5.2019

13.

Návrh na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském bytě na Rýchorském sídlišti
čp. 121

14.

Žádost o přidělení služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou
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1. Pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se člen rady pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z
hlasování.
Na základě zveřejněného záměru města č. 7/2019 byl radě předložen návrh nájemní smlouvy na
pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za účelem umístění
mobilní předzahrádky na dobu určitou od 1.4.2019 - 31.10.2019 s nájemcem Lucie Horáčková,
IČ 88515834, se sídlem nám. Svornosti 446, 542 24 Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši
500,-Kč + DPH. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8
m2 za účelem umístění mobilní předzahrádky na dobu určitou od 1.4.2019 - 31.10.2019 s
nájemcem Lucie Horáčková, IČ 88515834, se sídlem nám. Svornosti 446, 542 24 Svoboda nad
Úpou za nájemné ve výši 500,-Kč + DPH (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/115/10/2019 bylo přijato.
2. Prořezání stromů v Lipové ulici a v aleji na Muchomůrce
Radě města byla předložena nabídky na prořez stromů v Lipové aleji a v lokalitě na Muchomůrce
(stromová alej od posezení u muchomůrky až na kraj křižovatky cest pod Duncanem). Cenovou
nabídku předložil Ing. Pavel Klevcov (viz příloha originálu zápisu) a v Lipové ulici se jedná o
17 kusů lip, u kterých je možno provést bezpečnostní řez (2.000,- Kč bez DPH / 1 ks) nebo
zdravotní řez (2.900 Kč bez DPH / 1 ks) a dále u 4 kusů výchovný řez (150,-Kč bez DPH/1 ks).
Co se týká ošetření dřevin na Muchomůrce, tak cenová nabídka není kompletní, protože není
zjištěn počet kusů a dle sdělení stavebního technika se jedná o obrovský počet stromů a finanční
náklady budou vysoké. V dané záležitosti tedy rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na prořez stromů v Lipové aleji od Ing. Pavla Klevcova (viz příloha
originálu zápisu), kdy se jedná o 17 kusů lip, u kterých bude proveden zdravotní řez
(2.900 Kč bez DPH / 1 ks) a dále u 4 kusů bude proveden výchovný řez (150,-Kč bez
DPH/1 ks). Jedná se o havarijní a nebezpečný stav stromů, a proto rada využila
výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázku
zadává přímo bez předložení druhé nabídky.
pověřuje
b)
stavebního technika, aby zajistil dopracování předběžné nabídky (od dvou
zpracovatelů) na prořez stromů na Muchomůrce (viz zápis) tak, aby cenové nabídky
byly kompletní, tj. včetně zjištěného počtu stromů a stanovení předběžných
finančních nákladů.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/116/10/2019 bylo přijato.
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3. Cenové nabídky na opravu komunikací (Kostelní - ke škole, Pietteho náměstí - směrem
do sídliště)
Radě města byly předloženy cenové nabídky na opravu komunikací v Kostelní ulici a dále v
části Pietteho náměstí a části Rýchorského sídliště v rámci poptávkového řízení na opravu
komunikací po městě. Stavebním technikem byly osloveny tři firmy v souladu se Směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tímto výsledkem:
- REPARE Trutnov s.r.o.,, IČ 64824781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4 nabídka: oprava Kostelní ulice 250.095,82 bez DPH, oprava Pietteho nám.-Rýchorské sídliště
185.370,92 Kč bez DPH, celkem tedy 435.466,74 Kč bez DPH
- Petr Šeba - REKOM IČ 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem - nabídka: oprava Kostelní ulice 343.565,02 bez DPH, oprava Pietteho nám.-Rýchorské
sídliště 275.959,35 Kč bez DPH, celkem tedy 619.524,37 Kč bez DPH
- Tlachač s.r.o., IČ 03505847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou - nabídka nebyla
podána
Na základě výše uvedené rada přijala usnesení, o kterém bylo hlasováno
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu komunikací v Kostelní ulici a dále v části Pietteho náměstí a části
Rýchorského sídliště v rámci poptávkového řízení na opravu komunikací po městě, a to od
společnosti REPARE Trutnov s.r.o.,, IČ 64824781, se sídlem Mladobucká 105,
541 02 Trutnov 4, která nabídla cenu za opravu Kostelní ulice ve výši 250.095,82 bez DPH, za
opravu části Pietteho nám. a části Rýchorského sídliště ve výši 185.370,92 Kč bez DPH, celkem
tedy ve výši 435.466,74 Kč bez DPH (526.915,-Kč včetně DPH). Do příštího jednání rady bude
předložen ke schválení návrh Smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným dodavatelem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/117/10/2019 bylo přijato.
4. Rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení - TDI,
koordinátor BOZP, autorský dozor
Radě města byly předloženy návrhy na činnosti technického dozoru investora, koordinátora
BOZP a autorského dozoru v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na
sociální bydlení:
Komentář:
1) technický dozor investora - návrh tajemnice:
pověřit výkonem technického dozoru investora stavebního technika města pana Jiřího Rajsnera,
který je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby (osvědčení o autorizaci č. 26768, je
veden v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0601841) formou dohody
o provedení práce od 1.7.2019 do 31.8.2020 za měsíční odměnu ve výši 5.000 Kč.
2) koordinátor BOZP - stavební technik předložil dvě cenové nabídky:
- S.E.Q. spol. s r.o., IČ 275 23 250, se sídlem Jana Masaryka 108/10, Praha 2 - Vinohrady 74.415,-Kč včetně DPH
- Ing. Libor Smejkal, IČ 71913688, se sídlem Svatopluka Čecha 414, 537 01 Chrudim - nabídl
cenu 101.640,-Kč včetně DPH
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3) autorský dozor - starosta předložil:
- nabídku od projektanta - SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 18381481, se sídlem
U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3, který nabídl cenu ve výši 600 Kč / 1 hodinu + 6 Kč / 1 km,
obě ceny bez DPH.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
že v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
bude výkon technického dozoru investora zajišťovat stavební technik města pan Jiří
Rajsner, který je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby (osvědčení o
autorizaci č. 26768, je veden v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod
číslem 0601841) prostřednictvím dohody o provedení práce od 1.7.2019 do
31.8.2020 za měsíční odměnu ve výši 5.000 Kč.
b)
v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP, a to od společnosti S.E.Q. spol. s r.o.,
IČ 275 23 250, se sídlem Jana Masaryka 108/10, Praha 2 - Vinohrady - 74.415,-Kč
včetně DPH s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o dílo
ke schválení.
c)

v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
nabídku na výkon autorského dozoru, a to od projektanta - SIAL architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec, IČ 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3, který
nabídl cenu ve výši 600 Kč / 1 hodinu + 6 Kč / 1 km, obě ceny bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/118/10/2019 bylo přijato.
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Radě města byly předloženy tři Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (vše viz přílohy originálu zápisu), které se týkají akce
Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou v roce 2018 v rámci jednotlivých katastrálních
území, a to:
1) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov II, a to p.p.č. 79/1 a
364/1, to vše na LV č. 10001
2) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to p.p.č.
35/7, 686/1, 679/8, 684, 683, 895, 679/3, 732, 679/10, 851/1 a 30, to vše na LV č. 10001 a na
parcele p.p.č. 161/1, která je zapsána na LV č. 925
3) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov I, a to p.p.č. 3/1, 549/3,
579/1, 629 a st.p.č. 44, to vše na LV č. 10001
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. (vše viz přílohy originálu zápisu), které se týkají akce Dostavba
kanalizace ve Svobodě nad Úpou v roce 2018 v rámci jednotlivých katastrálních území, a to:

4

1) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov II, a to p.p.č. 79/1 a
364/1, to vše na LV č. 10001
2) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to p.p.č.
35/7, 686/1, 679/8, 684, 683, 895, 679/3, 732, 679/10, 851/1 a 30, to vše na LV č. 10001 a na
parcele p.p.č. 161/1, která je zapsána na LV č. 925
3) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov I, a to p.p.č. 3/1, 549/3,
579/1, 629 a st.p.č. 44, to vše na LV č. 10001
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/119/10/2019 bylo přijato.
6. Žádost o souhlas s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 186 na
Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 186 na Sluneční stráni o souhlas s
vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 186 včetně situačního výkresu z
projektové dokumentace. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 186 na Sluneční stráni dle
situačního výkresu z projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu) na základě žádosti
vlastníka domu čp. 186 s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o právu
k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene na uložení
přípojky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/120/10/2019 bylo přijato.
7. Žádost o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou z
komunikace na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města
Radě města byla předložena žádost o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda
nad Úpou z komunikace na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města dle koordinačního situačního
výkresu z projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce RD č.p. 304 k.ú. Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s žádostí o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou z komunikace
na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města dle koordinačního situačního výkresu z projektové
dokumentace s názvem Rekonstrukce RD č.p. 304 k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu), s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o zřízení služebnosti
věcného břemene, kdy předmětem této smlouvy bude zřízení práva služebnosti věcného
břemene „právo umístění a užívání zpevněné plochy na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/121/10/2019 bylo přijato.
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8. Žádost o koupi pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I dle Záměru města č.
13/2016
Radě města byla předložena žádost o koupi pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I
dle Záměru města č. 13/2016 (viz příloha originálu zápisu). Tento záměr města je zveřejněn
nepřetržitě na úřední desce MěÚ včetně elektronické od 20.5.2016. Rada se žádostí zabývala
včetně výtahu ze stávajícího územního plánu města a shodla se na tom, že navrhne zastupitelstvu
prodat oba pozemky v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro
výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014. Dále konstatovala, že po
žadateli bude požadována záloha ve výši 5.000 Kč, po jejím uhrazení bude městem objednán
znalecký posudek na ocenění obou parcel cenou v místě a čase obvyklou. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I dle Záměru města
č. 13/2016 v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu
rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že po žadateli bude požadována
úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč, po jejím uhrazení bude městem objednán znalecký posudek na
ocenění obou parcel cenou v místě a čase obvyklou a poté bude celá záležitost předána k
projednání v zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/122/10/2019 bylo přijato.
9. Nabídka na umístění reklamního banneru ve sportovní hale
Radě města byla předložena nabídka na umístění reklamního banneru 2 x 1 m ve sportovní hale
na městském stadionu od společnosti Kristensson spol. s r.o. (bez konkrétní finanční nabídky).
rada se nabídkou zabývala a konstatovala, že je nejprve nutno prověřit možnosti umístění
takových reklam a připravit nějaká pravidla tak, aby nabídka prostoru pro umísťování reklam
ve sportovní hale byla veřejná a dostupná pro případné další zájemce. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky na umístění reklamního banneru 2 x 1 m ve sportovní hale na městském
stadionu od společnosti Kristensson spol. s r.o. (bez konkrétní finanční nabídky) s tím, že
pověřuje starostu města, aby do příští rady prověřil možnosti umístění takových reklam a
připravil nějaká pravidla tak, aby nabídka prostoru pro umísťování reklam ve sportovní hale
byla veřejná a dostupná pro případné další zájemce.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/123/10/2019 bylo přijato.
10. Jmenování komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou
Radě byly přeloženy návrhy na jmenování členů konkurzní komise v rámci konkursního řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24
takto:
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• za Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Mgr. Svatava Odlová
• za Českou školní inspekci – Mgr. Radomíra Bartošová
• za zřizovatele – Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař
• odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy nebo školského zařízení – Mgr. Eva Hloušková – ředitelka ZŠ a MŠ Horní
Maršov
• za školskou radu – Martina Vaňková
• za pedagogické pracovníky – Mgr. Irena Nešněrová
Dále starosta navrhl, aby předsedou konkursní komise byl jmenován Ing. Jaroslav Chmelař.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy konkurzní komise v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24:
• za Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Mgr. Svatava Odlová
• za Českou školní inspekci – Mgr. Radomíra Bartošová
• za zřizovatele – Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař
• odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu
a typu příslušné školy nebo školského zařízení – Mgr. Eva Hloušková – ředitelka ZŠ
a MŠ Horní Maršov
• za školskou radu – Martina Vaňková
• za pedagogické pracovníky – Mgr. Irena Nešněrová
b)
předsedu konkursní komise z řad výše uvedených členů dle bodu a) tohoto usnesení,
a to Ing. Jaroslava Chmelaře.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/124/10/2019 bylo přijato.
11. Žádost obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby v noci a o urychlené
odstranění asfaltového zápachu z provozovny KVK Parabit a.s.
Radě města byla předložena žádost několika obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby
v noci a o urychlené odstranění asfaltového zápachu z provozovny KVK PARABIT a.s., která
je adresována zastupitelstvu města. Zároveň byla radě předložena informace o tom, že
Městskému úřadu Svoboda nad Úpou – hospodářsko správnímu odboru (dále jen "MěÚ - HSO")
byl doručen podnět několika obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby v noci. MěÚ HSO vyzval společnost KVK PARABIT, a.s. a Město Svoboda nad Úpou k účasti na kontrolní
prohlídce, která proběhne 17.4.2019 od 9:00 hodin a bude se týkat hluku. Starosta informoval
radu, že se prohlídky osobně zúčastní za město. Dále starosta informoval, že je v jednání s
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ohledně zápachu z provozovny a šetření proběhne
ve čtvrtek dne 18.4.2019. Tohoto jednání se za město zúčastní člen rady pan Tomáš Hovard.
Zároveň starosta informoval, že pozval vedení společnosti na jednání rady a nabídl jim nejbližší
termíny jednání rady s tím, že vedení společnosti odpovědělo, že včas oznámí, kdy se jednání
rady zúčastní.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
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žádost několika obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby v noci a o urychlené
odstranění asfaltového zápachu z provozovny KVK PARABIT a.s., která je adresována
zastupitelstvu města s tím, že další kroky města jsou v dané záležitosti podrobně popsány v
zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/125/10/2019 bylo přijato.
12. Nabídka na pojištění majetku města od 1.5.2019
Radě města byla předložena nabídka na pojištění majetku města od 1.5.2019 od pojišťovny
Kooperativa pojišťovna, a.s. (viz příloha originálu zápisu). Rada se krátce zabývala vývojem
ročních pojistných částek s vazbou na likvidaci pojistných událostí a zvyšováním hodnoty
majetku města (nová sportovní hala, hřiště na stadionu, hasičská zbrojnice, márnice, přechody
pro chodce, Krakonošova Muchomůrka atd.). Kontrolou majetku bylo zjištěno, že do celkové
hodnoty není zahrnuto nové veřejné osvětlení podél hlavní silnice, vybudované v roce 2018.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předloženou cenovou nabídku na pojištění majetku města od 1.5.2019 od pojišťovny
Kooperativa pojišťovna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje, aby do
soupisu majetku bylo zahrnuto nové veřejné osvětlení podél hlavní silnice, vybudované v roce
2018 a o patřičnou částku se povýšila roční pojistná částka.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/126/10/2019 bylo přijato.
13. Návrh na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském bytě na Rýchorském sídlišti
čp. 121
Radě města byl předložen návrh místostarosty na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském
bytě na Rýchorském sídlišti čp. 121, jehož je město vlastníkem. Tento návrh vzešel se schůzky
vlastníků bytových jednotek v bytovém domě od občana, který se o nájemce bytu stará a pečuje
o něj. Tajemnice doplnila, že úhrada nákladů by šla provést z účtu bytového hospodářství, na
kterém má město přes 2 mil. Kč. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s návrhem na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském bytě na Rýchorském sídlišti čp.
121, jehož je město vlastníkem s tím, že pověřuje starostu a stavebního technika, aby prověřili
rozsah potřebných úprav a jejich ocenění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/127/10/2019 bylo přijato.
14. Žádost o přidělení služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou
Radě města byla předložena žádost paní
o přidělení služebního bytu v
Domě s pečovatelskou službou, která pracuje v Domě s pečovatelskou službou jako pečovatelka.
Společně s žádostí bylo předloženo radě také stanovisko ředitelky DPS ohledně této žádosti, ve
kterém zřizovateli sděluje, že byt je již dlouhou dobu neobsazený a doporučuje jej pronajmout
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na přechodnou dobu tak, aby žadatelka získala čas na shánění bydlení a zároveň by byla možnost
v případě potřeby nájemní vztah ukončit. Navrhla uzavřít nájemní smlouvu na půl roku s tím,
že pokud nebude byt potřeba pro údržbáře, může se nájemní smlouva prodloužit vždy o půl roku
a před případným ukončením by byla nájemkyně vždy 2 měsíce předem informována, zda bude
smlouva ukončena nebo bude pokračovat.
Jedná se o byt 3 + 1, výměra bytu 66,31 m2 (vybavení: 2x vestavěná skříň, kuchyňská linka,
elektrický sporák, měření regulace topení, vodoměry). Tento byt v prvním patře si v minulosti
město vyčlenilo jako „služební“ byt:
- pro případného údržbáře nebo manželský pár jako bonus při shánění zaměstnanců (oba
současní údržbáři jsou důchodového věku, z toho jeden je od března na dlouhodobé pracovní
neschopnosti),
- nebo pak jako byt v případě nouzové situace v obci (požár, havárie apod.), protože město nemá
v případě takové situace jak občanům pomoci – nevlastní bytový fond
Tajemnice ještě upozornila na možnost nájem bytu zveřejnit jako záměr (ale podle zákona o
obcích to není u nájmu bytu povinnost obce - viz § 39, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích), protože se o tento byt zajímali ústně i jiní zájemci, ale přece jen se jedná o byt v Domě
s pečovatelskou službou. Starosta reagoval, že se jedná o byt v DPS, na který je pohlíženo jako
na služební a nevidí důvod, proč jej nabízet široké veřejnosti a v tomto případě navrhl
pronajmout byt zaměstnanci DPS přímo za podmínek dle návrhu paní ředitelky. bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3+1 a výměře 66,31 m2
za nájemné ve výši 100,-Kč / 1 m2 + platby za energie a služby související s užíváním bytu paní
, která pracuje v Domě s pečovatelskou službou jako pečovatelka s tím, že
nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou na půl roku s tím, že pokud nebude byt potřeba pro
údržbáře, může se nájemní smlouva prodloužit vždy o půl roku a před případným ukončením by
byla nájemkyně vždy 2 měsíce předem informována, zda bude smlouva ukončena nebo bude
pokračovat.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/128/10/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 15.4.2019 v 17,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 6.5.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 17.4.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 10. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
15.4.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 15.04.2019
USNESENÍ č. RM/115/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8
m2 za účelem umístění mobilní předzahrádky na dobu určitou od 1.4.2019 - 31.10.2019 s
nájemcem Lucie Horáčková, IČ 88515834, se sídlem nám. Svornosti 446, 542 24 Svoboda nad
Úpou za nájemné ve výši 500,-Kč + DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/116/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na prořez stromů v Lipové aleji od Ing. Pavla Klevcova (viz příloha
originálu zápisu), kdy se jedná o 17 kusů lip, u kterých bude proveden zdravotní řez
(2.900 Kč bez DPH / 1 ks) a dále u 4 kusů bude proveden výchovný řez (150,-Kč bez
DPH/1 ks). Jedná se o havarijní a nebezpečný stav stromů, a proto rada využila
výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázku
zadává přímo bez předložení druhé nabídky.
pověřuje
b)
stavebního technika, aby zajistil dopracování předběžné nabídky (od dvou
zpracovatelů) na prořez stromů na Muchomůrce (viz zápis) tak, aby cenové nabídky
byly kompletní, tj. včetně zjištěného počtu stromů a stanovení předběžných
finančních nákladů.
USNESENÍ č. RM/117/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu komunikací v Kostelní ulici a dále v části Pietteho náměstí a části
Rýchorského sídliště v rámci poptávkového řízení na opravu komunikací po městě, a to od
společnosti REPARE Trutnov s.r.o.,, IČ 64824781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
4, která nabídla cenu za opravu Kostelní ulice ve výši 250.095,82 bez DPH, za opravu části
Pietteho nám. a části Rýchorského sídliště ve výši 185.370,92 Kč bez DPH, celkem tedy ve
výši 435.466,74 Kč bez DPH (526.915,-Kč včetně DPH). Do příštího jednání rady bude
předložen ke schválení návrh Smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným dodavatelem.
USNESENÍ č. RM/118/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
že v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
bude výkon technického dozoru investora zajišťovat stavební technik města pan Jiří
Rajsner, který je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby (osvědčení o
autorizaci č. 26768, je veden v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod
číslem 0601841) prostřednictvím dohody o provedení práce od 1.7.2019 do
31.8.2020 za měsíční odměnu ve výši 5.000 Kč.
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b)

c)

v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP, a to od společnosti S.E.Q. spol. s r.o.,
IČ 275 23 250, se sídlem Jana Masaryka 108/10, Praha 2 - Vinohrady - 74.415,-Kč
včetně DPH s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o dílo
ke schválení.
v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení
nabídku na výkon autorského dozoru, a to od projektanta - SIAL architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec, IČ 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3, který
nabídl cenu ve výši 600 Kč / 1 hodinu + 6 Kč / 1 km, obě ceny bez DPH.

USNESENÍ č. RM/119/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. (vše viz přílohy originálu zápisu), které se týkají akce Dostavba
kanalizace ve Svobodě nad Úpou v roce 2018 v rámci jednotlivých katastrálních území, a to:
1) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov II, a to p.p.č. 79/1 a
364/1, to vše na LV č. 10001
2) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to p.p.č.
35/7, 686/1, 679/8, 684, 683, 895, 679/3, 732, 679/10, 851/1 a 30, to vše na LV č. 10001 a na
parcele p.p.č. 161/1, která je zapsána na LV č. 925
3) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov I, a to p.p.č. 3/1, 549/3,
579/1, 629 a st.p.č. 44, to vše na LV č. 10001
USNESENÍ č. RM/120/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům čp. 186 na Sluneční stráni dle
situačního výkresu z projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu) na základě žádosti
vlastníka domu čp. 186 s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o
právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene na uložení
přípojky.
USNESENÍ č. RM/121/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s žádostí o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou z komunikace
na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města dle koordinačního situačního výkresu z projektové
dokumentace s názvem Rekonstrukce RD č.p. 304 k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu), s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o zřízení služebnosti
věcného břemene, kdy předmětem této smlouvy bude zřízení práva služebnosti věcného
břemene „právo umístění a užívání zpevněné plochy na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou".
USNESENÍ č. RM/122/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I dle Záměru
města č. 13/2016 v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro
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výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že po žadateli bude
požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč, po jejím uhrazení bude městem objednán znalecký
posudek na ocenění obou parcel cenou v místě a čase obvyklou a poté bude celá záležitost
předána k projednání v zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/123/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky na umístění reklamního banneru 2 x 1 m ve sportovní hale na městském
stadionu od společnosti Kristensson spol. s r.o. (bez konkrétní finanční nabídky) s tím, že
pověřuje starostu města, aby do příští rady prověřil možnosti umístění takových reklam a
připravil nějaká pravidla tak, aby nabídka prostoru pro umísťování reklam ve sportovní hale
byla veřejná a dostupná pro případné další zájemce.
USNESENÍ č. RM/124/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy konkurzní komise v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24:
• za Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Mgr. Svatava Odlová
• za Českou školní inspekci – Mgr. Radomíra Bartošová
• za zřizovatele – Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař
• odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu
a typu příslušné školy nebo školského zařízení – Mgr. Eva Hloušková – ředitelka ZŠ
a MŠ Horní Maršov
• za školskou radu – Martina Vaňková
• za pedagogické pracovníky – Mgr. Irena Nešněrová
b)
předsedu konkursní komise z řad výše uvedených členů dle bodu a) tohoto usnesení,
a to Ing. Jaroslava Chmelaře.
USNESENÍ č. RM/125/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost několika obyvatel Sluneční stráně o okamžitý zákaz výroby v noci a o urychlené
odstranění asfaltového zápachu z provozovny KVK PARABIT a.s., která je adresována
zastupitelstvu města s tím, že další kroky města jsou v dané záležitosti podrobně popsány v
zápise.
USNESENÍ č. RM/126/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předloženou cenovou nabídku na pojištění majetku města od 1.5.2019 od pojišťovny
Kooperativa pojišťovna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje, aby do
soupisu majetku bylo zahrnuto nové veřejné osvětlení podél hlavní silnice, vybudované v roce
2018 a o patřičnou částku se povýšila roční pojistná částka.
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USNESENÍ č. RM/127/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s návrhem na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském bytě na Rýchorském sídlišti čp.
121, jehož je město vlastníkem s tím, že pověřuje starostu a stavebního technika, aby prověřili
rozsah potřebných úprav a jejich ocenění.
USNESENÍ č. RM/128/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3+1 a výměře 66,31 m2
za nájemné ve výši 100,-Kč / 1 m2 + platby za energie a služby související s užíváním bytu
paní
, která pracuje v Domě s pečovatelskou službou jako pečovatelka s
tím, že nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou na půl roku s tím, že pokud nebude byt
potřeba pro údržbáře, může se nájemní smlouva prodloužit vždy o půl roku a před případným
ukončením by byla nájemkyně vždy 2 měsíce předem informována, zda bude smlouva
ukončena nebo bude pokračovat.
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