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Sp. značka: SVO/933/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 06.05.2019

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 Smlouvy o zřízení práva služebnosti VB umístění a užívání zpevněné plochy
na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda dle usnesení č. RM/121/10/2019 a žádost o
změnu tohoto usnesení od vlastníka sousedního pozemku

2.

Návštěva vedení společnosti KVK PARABIT, a.s.

3.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na VZMR na stavební práce
„Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou“

4.

Návrh Smlouvy o dílo se společností REPARE Trutnov s.r.o. dle usnesení č.
RM/117/10/2019

5.

Návrh Smlouvy o dílo na činnost BOZP v rámci projektu "Rekonstrukce objektu č.p.
473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení" dle usnesení č. RM/118/10/2019
písm. b)

6.

Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení VB na
uložení přípojky dle usnesení č. RM/120/10/2019

7.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(předzahrádka před Národním domem)

8.

Žádost o stanovisko ve věci vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v k.ú.
Maršov II

9.

Žádost o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku s navrhovanou přípojkou
kanalizace pro dům čp. 194 v Kostelní ulici

10.

Žádosti o zavedení pečovatelské služby

11.

Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 47 o velikosti 1+1 (pro dvojici) a bytu č. 39
(pro jednotlivce) v DPS

12.

Zpětvzetí rezignace ředitele ZŠ a MŠ k 30.6.2019 a nová rezignace ředitele na funkci
ke dni 31.7.2019
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1. Návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti VB umístění a užívání zpevněné plochy
na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda dle usnesení č. RM/121/10/2019 a žádost o změnu
tohoto usnesení od vlastníka sousedního pozemku
Hosty jednání rady v rámci tohoto bodu byli pánové Mgr.
,
(žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti – věcného břemene
užívání 3 zpevněných ploch na pozemku města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
usnesení č. RM/121/0/2019) a
(žádost o změnu výše uvedeného usnesení rady
z důvodu rozporu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25.1.2019).
Starosta města v úvodu jednání dal slovo přítomným hostům.
Mgr.
nejprve vysvětlil situaci kolem koupě domu čp. 304 na Sluneční stráni, která byla
uskutečněna prostřednictvím kupní smlouvy dne 25.1.2019 a výše uvedení koupili dům čp. 304
včetně celé okolní parcely p.p.č. 770/17 od
a
, přestože na části tohoto
pozemku je umístěna stavba bazénu pana
. Dále okomentoval znění dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě, kterým se vzájemně zavázali, že v budoucnu upraví své sousedské vztahy, pakliže to
banka dovolí, a to tak, že odprodají orientačně vyznačenou část pozemku p.p.č. 770/17 o výměře
cca 350,54 m2 panu
. Tato orientačně vyznačená část pozemku je zakreslena na
pozemkovém snímku, který je přílohou dodatku č.1. Pan
konstatoval, že po seznámení
se s pozemkem v terénu připravili návrh na umístění 3 parkovacích stání u svého domu na svém
pozemku p.p.č. 770/17 a zároveň po dohodě s panem
rovněž umístění garážového stání
na stejném pozemku (který ale nyní vlastní, ale v budoucnu jsou připravení jej odprodat zpět,
pokud to banka povolí), které by přímo sousedilo s budoucí hranicí jejich pozemku p.p.č. 770/17
a jsou připraveni mu toto umožnit. Pan
předložil přímo na jednání rady novou upravenou
situaci (koordinační situační výkres, viz příloha zápisu), která vyznačuje umístění 3 parkovacích
stání pro dům čp. 304 a pro která žádá o souhlas s umístěním sjezdu na pozemek města na p.p.č.
770/20 a dále vyznačuje případné budoucí garážové stání pana
. Pan
konstatoval,
že se takto s panem
v sobotu 4.5.2019 dohodli, a ještě před jednáním rady vše
konzultoval s jeho právničkou, která rovněž konstatovala, že s navrhovaným řešením souhlasí.
Dále dodal, že chtějí udržovat dobré sousedské vztahy, a proto předložili tento nový společný
návrh a dodal, že je třeba narovnat celou situaci a vzájemně si ustoupit ze svých záměrů.
Starosta se dotázal, zda se tedy jedná o vzájemnou společnou dohodu.
Pan
reagoval, že když to měřil, že takto umístit garážové stání nelze, protože ze střechy
jeho domu by na auto padal sníh a dále není dodržena hranice 2 metrů, takže by se tam jeho stání
nevešlo. Pan
na to reagoval, že lze požádat o výjimku stavební úřad a z důvodu
stísněných poměrů upustit od tohoto požadavku, pokud se všichni účastníci vzájemně dohodnou.
Dále doplnil, že i jejich jedno garážové stání je umístěno přímo u domu, a tudíž i oni musí řešit
spad sněhu, což lze stavebně řešit vhodně umístěnou sedlovou střechou, sněhovými zábranami
apod.
Starosta konstatoval, že tyto sousedské spory jim rada nevyřeší, a pokud se nedohodnou tak rada
pravděpodobně nevyhoví žádosti o všechna 3 stání.
Pan
reagoval, že nezpochybňují závazek z dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, a dokonce
jsou připraveni jej řešit i když jim banka nevyhoví s vyvázáním části nemovitosti. Dodal, že
vlastnictví parcely p.p.č. 770/17 je v tuto chvíli jediné nezpochybnitelné, a proto nechápe postoj
rady. Dále doplnil, že se v podstatě mohou chovat jako většina obyvatel Sluneční stráně a celou
situaci se sjezdem vůbec neřešit, protože z veřejné komunikace jim musí být umožněn přístup
na jejich pozemek, ale rádi by tuto věc narovnali. Znovu zopakoval, že jsou připraveni vyjít
vstříc i panu
a umožnit mu stavbu garážového stání dle výkresu.
Starosta konstatoval, že rada má samozřejmě vůli řešit danou záležitost, pan Hirsch konstatoval
to samé.
Do jednání vstoupila tajemnice MěÚ a dotázala se přímo pana
, zda s navrhovaným
koordinačním situačním výkresem má problém nebo zda s ním souhlasí za podmínek, které byly
v rámci tohoto jednání vysloveny a jsou popsány výše. Pan
odpověděl, že s tím nesouhlasí.
Na to reagovala tajemnice, že tedy nechápe postoj právničky pana
, která s tím souhlasí.
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Na to pan
reagoval, že to není pravda. Pan
oponoval, že to je nesmysl. Pan
znovu poukázal na dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, kde budoucí hranice pozemku nahoře u cesty
je vyznačena jinak, a to tak aby se tam garážové stání vešlo včetně dvoumetrového odstupu od
hranice pozemku. Pan
zopakoval, že se jedná o orientační vymezení budoucí hranice,
kdy byli v časové tísni, v lednu byl na pozemku metr sněhu a jen těžko bylo možné určit budoucí
hranici přesněji bez znalosti terénu. Doplnil, že předmětem dodatku je skutečnost, že smluvní
strany vstoupí do jednání o případném odkupu části pozemku, nejedná se tedy o povinnost.
Dodal směrem k panu
, že pokud si nebudou vzájemně rozumět, tak budou respektovat
hranice pozemku tak jak jsou vyznačeny v katastrální mapě a kupní smlouvou, a to se všemi
důsledky pro něj, tj. žádost o odstranění bazénu a všech kůlen. Na to reagoval pan
, že tedy
když byla kupní smlouva sepsána v časové tísni, tak je tedy neplatná, a tak jim vrátí polovinu
peněz a polovina domu bude jeho.
Starosta reagoval, že nové garážové stání je umístěno dostatečně od domu a nevidí tam problém
se sněhem. Na to pan
reagoval, že to není vypracované v měřítku (na koordinačním
situačním výkresu je však měřítko 1:200). Dále byla vedena krátká diskuse o tomto garážovém
stání, o historických sjezdech k domu čp. 304, o nákladech za vypracování geometrického plánu,
o tom, že město není soudcem a rada nevyřeší sousedské spory a o nárocích z uzavřeného
dodatku č. 1 může rozhodnout pouze soud na základě případné občanskoprávní žaloby.
Starosta ukončil diskusi a poděkoval jim za návštěvu s tím, že rada se následně rozhodne.
Rada se následně znovu zabývala danou záležitostí a dospěla ke shodě v tom smyslu, že se jedná
pouze o zřízení služebnosti věcného břemene práva umístění a užívání zpevněné plochy na části
p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je v majetku města, ve prospěch vlastníka
pozemku p.p.č. 770/17 a neřeší samotné umístění parkovacích stání, takže nevidí důvod, proč
žádosti pánů
a
nevyhovět v plném rozsahu, tj. umožnit mu umístit a užívat
zpevněnou plochu pro všechna uvažovaná 3 parkovací stání dle koordinačního situačního
výkresu (vyznačeno červenou barvou v příloze originálu zápisu).
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
a)
žádost pana
o změnu usnesení Rady města č. RM/121/10/2019, protože
předmětem smlouvy dle následujícího usnesení není umísťování vjezdu, brány,
oplocení či zpevněné plochy na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou, ale
umístění a užívání zpevněné plochy na pozemku města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda
nad Úpou za účelem vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
který je ve vlastnictví pana
a pana
, nikoliv pana
.
schvaluje
b)
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 - vjezdy se zpevněnou plochou jsou
vyznačeny červenou barvou), s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí na 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/129/11/2019 bylo přijato.
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2. Návštěva vedení společnosti KVK PARABIT, a.s.
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli zástupci společnosti KVK PARABIT, a.s., a to pánové
Miroslav Konečný (člen představenstva společnosti) a pan Jan Adam (výrobní ředitel
společnosti).
Předmětem jednání bylo společné jednání o stížnostech části obyvatel zejména na Sluneční
stráni. Starosta tedy předal slovo zástupcům společnosti.
Pan Konečný konstatoval, že stížnosti se týkají dvou oblastí, a to hluku a zápachu z provozovny.
Nejprve se tedy zabýval hlukem, kdy konstatoval, že historicky žádná měření hluku neprokázala
překročení povolených limitů a předložil k nahlédnutí protokoly, kde se v závěru konstatuje, že
nedošlo k překročení hladin hlukových limitů. Dokonce ani měření, která byla provedena na
základě žádosti obyvatele na Sluneční stráni u domu čp. 312 neprokázala porušování hladiny
hlukových limitů ani ve dne ani v noci. Ve stížnosti obyvatel jsou uvedeny hodnoty, které jsou
naprosto nesmyslné a nebyly doloženy žádným protokolem. Dále konstatoval, že je naprostý
nesmysl konstatování, že denní a noční hluk mají stejné hodnoty, protože v nočních hodinách je
provoz značně omezen. Nicméně pan Adam doplnil, že společnost pořídila nový vysokozdvižný
vozík pro noční použití, který zcela jistě zlepší noční hluk, dále stáčení asfaltu v noci neprobíhá
již dva roky, resp. mezi 22. a 6. hodinou ranní.
Pan Ruse se dotázal, zda má společnost další možnosti ke zlepšení provozu a snížení hluku a
zápachu. Pan Konečný reagoval, že okna v provozovně byla hermeticky uzavřena pěnou, takže
dnes již nejdou otevřít, dále chce společnost postupně pořídit další nové vysokozdvižné vozíky.
Doplnil, že v průběhu 20 let, kdy působí v závodě, tak se snaží problémy řešit, došlo k zamezení
úniku prachu (což byl největší alergen) a snížení o 90% a trvale pracují na opatřeních, které
vedou ke zlepšení kvality života v okolí provozovny.
Starosta se dotázal pana Hovarda, zda pociťuje jako obyvatel Sluneční stráně zlepšení, co se
týká hluku. Pan Hovard odpověděl, že teď je to výrazně lepší a nový vysokozdvižný vozík
skutečně nezpůsobuje takový hluk. Nicméně se dotázal na čerpadla. Pan Adam reagoval, že
čerpadla samozřejmě jedou, jsou však všechna uvnitř, venku jsou pouze dopravníky, které
mohou nějaký hluk způsobovat, ale neumí posoudit jeho hladinu. Pan Konečný konstatoval, že
není možné provozovat takovou továrnu a porušovat nějaké limity, protože jsou neustále pod
palbou náhodných kontrol ze strany příslušných kontrolních orgánů a splňují dlouhodobě limity.
Oba pánové ještě doplnili, že samozřejmě nemohou vyloučit selhání lidského faktoru, kdy je
možné, že některý ze zaměstnanců způsobí jednorázově nějaký hluk (může něco spadnout, vozík
může narazit apod.), ale zcela jistě se nejedná o pravidelný, celonoční hluk.
Všichni přítomní se shodli na tom, že co se týká hluku, tak nikdy nebylo prokázáno překročení
limitů, stížnost obyvatel použila naprosto neprůkazné hodnoty a samozřejmě neexistuje naprosto
bezhlučná továrna.
Dále vedení společnosti předložilo objem výroby v jednotlivých letech od roku 1994, který
požadoval stavební úřad a podle pana Konečného tento požadavek stavebního úřadu je naprosto
neoprávněný a nemá na něj vůbec žádný nárok, nicméně jej doložili. Z grafu vyplývá, že
nejvyššího objemu bylo dosaženo v roce 2003, a to 9.088.000 metrů, od té doby dochází
k poklesu objemu výroby, nyní necelým 5.000.000 metrů, tolik tedy k tvrzení ve stížnosti, že je
neustále navyšován objem výroby.
Dále bylo jednáno o zápachu. Pan Konečný reagoval, že stížnost manipulativně tvrdí o úniku
karcinogenních a toxických látek. Toto tvrzení opět není doloženo žádným měřením a výstupem
z kontrol prováděných kontrolními orgány. Konstatoval, že zápach tvoří sirné zbytky a
polycyklické aromatické uhlovodíky („(PAU“) a stížnost obyvatel je tedy v tomto ohledu
naprosto nesmyslná. Ano, zápach z provozovny je cítit, to vedení společnosti nepopírá, ale jedná
se o nezávadný zápach. Pan Konečný například informoval radu, že všichni pracovníci
v přímém provozu jsou zařazeni po schválení krajskou hygienickou stanicí do kategorie 2 (pozn.
tajemnice: Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na
zdraví zaměstnanců - Práce kategorie 2 jsou práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání
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očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy
práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené předpisy, a práce
naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1, vyhlášky č.
432/2003 Sb.). V této souvislosti tajemnice doplnila, že například pracovníci technické čety
města jsou zařazení ve stejné kategorii.
Pan Konečný opět předložil různé protokoly z měření hygienické stanice a například hodnoty
PAU jsou v přímém provozu pouze v koncentraci 1/10 povolené hodnoty a byly měřeny na
různých pracovních místech v rámci provozu.
Dále bylo radě předložena písemnost – Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
„KÚ KHK“) z 29.4.2019, kdy KÚ KHK provedl dne 18.4.2019 kontrolu celého provozu ve
Svobodě nad Úpou od nájezdu surovin až po expedici na základě podnětu města (viz příloha
originálu zápisu). Nebylo shledáno porušení podmínek vydaného platného povolení provozu dle
zákona o ochraně ovzduší. Emisní hodnoty v roce 2018 nepřesáhly emisní limity, účinnost
biofiltru byla 75,2%. Z hlediska výroby došlo postupně ke snižování výroby. KÚ KHK požádal
Krajskou hygienickou stanici o informaci výsledků kontrol pracovišť provozu, tj. úniku
škodlivin z hlediska hygieny práce, popř. hygieny obecné a komunální. Ve vyjádření hygieny
se uvádí, že poslední měření škodlivin na pracovišti bylo provedeno v roce 2014, měřily se
horninové prachy s fibrogenní složkou 6,3% a PAU a nebylo zjištěno překračování limitů ani
prachu ani PAU, zjištěná hodnota PAU byla 10x nižší než přípustný expoziční limit a měření
lze považovat za aktuální. Bylo konstatováno, že z dlouhodobého hlediska dochází ke
zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek a koncentrace škodlivin se snižují. KÚ
KHK v závěru svého vyjádření konstatoval, že provozovatel plní podmínky provozu
stacionárního zdroje stanovené KÚ KHK v povolení provozu, podmínka biofiltru na 70% je
plněna a provozovatel nenavyšuje kapacitu výroby, naopak kapacita výroby byla snížena, a tudíž
nebyl shledán důvod ke změně rozhodnutí o povolení k provozu.
Dále vedení společnosti informovalo radu, že již nyní pracují na dalších opatřeních ke zlepšení
situace ohledně zápachu, provádí se kompletní výměna izolací (investice v hodnotě 5,1 mil. Kč),
měla by se dělat nová vzduchotechnika a čeká se na stavební povolení, které bojkotuje stavební
úřad ve Svobodě nad Úpou a pracovnice neustále požaduje další a další doklady k doplnění a
dle jejich sdělení se jedná o záměrné zdržování a zvažují podání trestního oznámení na podjatost
úřední osoby a zneužití pravomoci veřejného činitele a nenechají si takové jednání úřední osoby
líbit. Vedení společnosti konstatovalo, že prodleva v získání povolení znamená, že jen těžko
seženou firmu, která tento projekt zrealizuje. Byla vedena společná diskuse o technickém
provedení a fungování tohoto projektu vzduchotechniky.
Dále byly sděleny informace o biofiltru, kdy kůra má životnost tři roky a běží od podzimu 2016.
Dále se starosta dotázal na stáčení, kam jde vzduch z válců, resp. zásobníků. Pan Adam řekl, že
ten jde ven, a nikoliv přes filtr. Opět byla vedena diskuse technického charakteru o procesu
stáčení. Pan Konečný opět konstatoval, že i toto by chtěli řešit, ale při současném procesu
stavebního řízení si není jistý, že by to bylo možné to stihnout do konce roku. Pan Adam dále
doplnil, že také bylo uvažováno o spalinovém výměníku na škodliviny, ale bohužel toto je
nereálné, protože v dané lokalitě nelze postavit komín, protože provozovna je umístěna v dolíku
pod strání. Spalinový výměník má nejvyšší účinnost 95%, ale bohužel jediná cesta je přes
biofiltr. Dále bylo ze strany vedení společnosti sděleno, že vliv na zápach mají i klimatické
podmínky, rychlost větru.
V závěru jednání se rada a vedení společnosti dohodlo, že bude svoláno veřejné setkání přímo
v provozovně před samotným jednáním zastupitelstva (návrh místa jednání zastupitelstva dne
24.6.2019 – školní jídelna, zajistit dataprojektor), na které budou písemně pozváni všichni
podepsaní pod stížností a samozřejmě i široká veřejnost k diskusi s vedením společnosti. Vedení
společnosti bude také hostem jednání zastupitelstva.
Starosta poděkoval vedení společnosti za účast na jednání a požádal o sdělení termínu veřejného
setkání s občany.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace vedení společnosti KVK PARABIT, a.s. ke stížnostem části obyvatel Sluneční stráně
na hluk a zápach z provozovny (podrobně viz zápis) s tím, že bude svoláno veřejné setkání přímo
v provozovně před samotným jednáním zastupitelstva (návrh místa jednání zastupitelstva dne
24.6.2019 – školní jídelna, zajistit dataprojektor), na které budou písemně pozváni všichni
podepsaní pod stížností a samozřejmě i široká veřejnost k diskusi s vedením společnosti. Vedení
společnosti bude také hostem jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/130/11/2019 bylo přijato.
3. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na VZMR na stavební práce
„Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou“
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou“ včetně závazného vzoru Smlouvy o
dílo (viz přílohy originálu zápisu). Do Výzvy byly doplněny termíny (viz poznámky v příloze)
a dále rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oplocení
fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b)

výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána po
zveřejnění na Profilu zadavatele, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11 140 00 Praha 4, Michle
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847. se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem 542 23 Mladé Buky 395

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 27.5.2019 v 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení, a to - členové: Ing. Jiřího
Špetlu, pana Petra Horáčka a pana Jiřího Rajsnera, náhradník: pan Tomáš Hovard.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/131/11/2019 bylo přijato.

4. Návrh Smlouvy o dílo se společností REPARE Trutnov s.r.o. dle usnesení
č. RM/117/10/2019
V souladu s výše uvedeným usnesením byl radě města předložen návrh Smlouvy o dílo se
společností REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, jejímž předmětem je oprava komunikací
Pietteho náměstí a část Rýchorského sídliště, a Kostelní ulice – u školy v celkové ceně
526.914,75 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu smlouvy
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, jejímž předmětem
je oprava komunikací Pietteho náměstí a část Rýchorského sídliště, a Kostelní ulice – u školy
v celkové ceně 526.914,75 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/132/11/2019 bylo přijato.

5. Návrh Smlouvy o dílo na činnost BOZP v rámci projektu "Rekonstrukce objektu č.p.
473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení" dle usnesení č. RM/118/10/2019 písm. b)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo č, 19/2019 se společností S.E.Q. spol. s r.o. (viz
příloha originálu zápisu) na základě výše uvedeného usnesení, jejímž předmětem je výkon
činnosti BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou na
sociální bydlení“. Rada neměla k návrhu smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo č, 19/2019 se společností S.E.Q. spol. s r.o. (viz příloha originálu zápisu) na
základě výše uvedeného usnesení, jejímž předmětem je výkon činnosti BOZP v rámci projektu
„Rekonstrukce objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení“.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/133/11/2019 bylo přijato.

6. Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení VB na uložení
přípojky dle usnesení č. RM/120/10/2019
Radě města byl předložen v souladu s výše uvedeným usnesením rady návrh Smlouvy o právu
k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem
, jejímž předmětem je právo k provedení stavby – kanalizační přípojky pro dům čp. 186
na Sluneční stráni a budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě – právo umístění a užívání výše
uvedené kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH. Rada neměla k návrhu smlouvy připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s panem
, jejímž předmětem je právo k provedení stavby – kanalizační
přípojky pro dům čp. 186 na Sluneční stráni a budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě –
právo umístění a užívání výše uvedené kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 516 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/134/11/2019 bylo přijato.
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7. Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(předzahrádka před Národním domem)
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s paní Věrou Andršovou, IČ 682 54 482 na
pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem
umístění předzahrádky před restaurací Národní dům, a to na dobu určitou do 31.10.2019 za
nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH (605,-Kč s DPH) s podmínkou, že předzahrádka nebude
užívána v době nočního klidu, tj. od 22:00 – 6:00 hodin. Rada neměla k návrhu smlouvy
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní Věrou Andršovou, IČ 682 54 482 na pronájem části pozemku p.p.č.
679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před
restaurací Národní dům, a to na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné ve výši 500,-Kč bez
DPH (605,-Kč s DPH) s podmínkou, že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu, tj.
od 22:00 – 6:00 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/135/11/2019 bylo přijato.
8. Žádost o stanovisko ve věci vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost projektantky Ing. Blanky Matějkové o stanovisko města
k přepracované projektové dokumentaci s názvem, „Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou
čp. 66“, jejímž investorem je pan
(PD viz příloha originálu zápisu).
Město uzavřelo s panem
dne 22.11.2016 Smlouvu o právu k provedení stavby
s budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, na jejímž základě město souhlasilo
s provedením stavby kanalizační přípojky na parcele p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II. Dne
21.3.2017 však město tuto parcelu prodalo paní
, která byla v rámci kupní
smlouvy na tento závazek města upozorněna a paní
v rámci kupní smlouvy
prohlásila, že se s touto smlouvou seznámila, jakož i se všemi právy a povinnostmi z ní
vyplývajícími, což podpisem kupní smlouvy potvrdila. Rozsah věcného břemene na tomto jejím
pozemku se nebude měnit.
Vzhledem k tomu, že pan
předložil novou projektovou dokumentaci, tajemnice danou
záležitost konzultovala s městským právníkem, aby nedošlo k zániku výše popsaného závazku
uzavřením nové smlouvy. Městský právník Mgr. Huspek doporučil uzavřít ke Smlouvě o právu
k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 22.11.2016
dodatek, ve kterém „vlastníkem pozemku“ a „budoucím povinným“ bude i paní Miloslava
Matoušková, protože se stala novým vlastníkem parcely p.p.č 425/1 v k.ú. Maršov II.
Celá projektová dokumentace byla předložena na jednání rady a bylo konstatováno, že oproti
původnímu návrhu trasy kanalizační přípojky je nyní navrhováno trasu kanalizační přípojky
umístit více do zahrady pana
. Rada města s takto navrhovaným umístěním kanalizační
přípojky souhlasí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby zpracoval do příštího jednání rady znění dodatku ke
Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze
dne 22.11.2016 (kanalizační přípojka pro dům čp. 66) dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/136/11/2019 bylo přijato.
8

9. Žádost o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku s navrhovanou přípojkou
kanalizace pro dům čp. 194 v Kostelní ulici
Radě města byla předložena žádost manželů
o vydání souhlasu jako vlastníka
sousedního pozemku p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou k navrhované kanalizační přípojce pro
dům čp. 194 v Kostelní ulici (viz příloha zápisu – situace stavby). Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou k navrhované
kanalizační přípojce pro dům čp. 194 v Kostelní ulici dle situačního výkresu v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/137/11/2019 bylo přijato.
10. Žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byly předloženy ředitelkou DPS dvě žádosti o zavedení pečovatelské služby pro
občany s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádosti o zavedení pečovatelské služby, a to pro pana
bytem
, Svoboda nad Úpou a pro pana
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

.

, trvale
, trvale bytem

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/138/11/2019 bylo přijato.
11. Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 47 o velikosti 1+1 (pro dvojici) a bytu č. 39
(pro jednotlivce) v DPS
Radě města byla předložena ředitelkou DPS informace o uvolnění dvou bytů v Domě
s pečovatelskou službou (1 byt pro dvojici, 1 byt pro jednotlivce) společně s návrhem sociální
pracovnice na přidělení těchto bytů. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 47 o velikosti 1 + 1 (pro dvojici) manželům
, trvale bytem
, protože jsou jediní žadatelé o byt pro dvojici. Pokud přidělení bytu
odmítnou, nabídnout přidělení bytu pro dvojici žadatelům o byt pro jednotlivce
v pořadí
,
a dále podle pořadníku.
b)
přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce paní
, trvale bytem Svoboda
nad Úpou (4. v pořadí), která má rodinnou vazbu dle bodu cb) v odst. 4 čl. II Pravidel
pro přidělování bytů v DPS. Pokud přidělení bytu odmítne, nabídnout přidělení
tohoto bytu žadatelům o byt pro jednotlivce v pořadí 2. v pořadí
, 3.
v pořadí
, 5. v pořadí
, 1. v pořadí
.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/139/11/2019 bylo přijato.
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12. Zpětvzetí rezignace ředitele ZŠ a MŠ k 30.6.2019 a nová rezignace ředitele na funkci
ke dni 31.7.2019
Radě města byly předloženy dva výše uvedené dokumenty od Mgr. Jana Hainiše. Tajemnice
MěÚ sdělila radě, že vzhledem k tomu, že v rámci konkurzního řízení je příjem přihlášek
plánován do 24.6.2019 a první jednání konkurzní komise proběhne 25.6.2019 a druhé kolo, tj.
samotné konkurzní řízení pak 10.7.2019, doporučil Krajský úřad Královéhradeckého kraje tento
postup, aby škola nebyla v červenci bez ředitele. Současný ředitel Mgr. hainiš podal v listopadu
2018 rezignaci na funkci k 30.6.2019. Po vzájemném jednání a po výše uvedené konzultaci s KÚ
KHK byl tedy požádán, aby vzal tuto svou rezignaci zpět a podal novou s datem k 31.7.2019, a
to z důvodu termínu konání konkurzu. Rada vzala tyto informace na vědomí a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) zpětvzetí oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov o vzdání se místa ředitele k 30.6.2019, které bylo doručeno dne 29.4.2019.
b) oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov o vzdání se místa ředitele k 31.7.2019.
ruší
c) své usnesení č. RM/76/6/2019 písm. a), kterým bylo schváleno znění oznámení o
vyhlášení konkursního řízení s nástupem od 1.7.2019.
schvaluje
d)
znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s
nástupem od 1.8.2019 (viz příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/140/11/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 6.5.2019 v 18,40 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 27.5.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 9.5.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
6.5.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 06.05.2019
USNESENÍ č. RM/129/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
a)
žádost pana
o změnu usnesení Rady města č. RM/121/10/2019,
protože předmětem smlouvy dle následujícího usnesení není umísťování vjezdu,
brány, oplocení či zpevněné plochy na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, ale umístění a užívání zpevněné plochy na pozemku města p.p.č. 770/20 v
k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, který je ve vlastnictví pana
a pana
, nikoliv pana
.
schvaluje
b)
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 - vjezdy se zpevněnou plochou jsou
vyznačeny červenou barvou), s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí na 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/130/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace vedení společnosti KVK PARABIT, a.s. ke stížnostem části obyvatel Sluneční stráně
na hluk a zápach z provozovny (podrobně viz zápis) s tím, že bude svoláno veřejné setkání
přímo v provozovně před samotným jednáním zastupitelstva (návrh místa jednání
zastupitelstva dne 24.6.2019 – školní jídelna, zajistit dataprojektor), na které budou písemně
pozváni všichni podepsaní pod stížností a samozřejmě i široká veřejnost k diskusi s vedením
společnosti. Vedení společnosti bude také hostem jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/131/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oplocení
fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána po
zveřejnění na Profilu zadavatele, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11 140 00 Praha 4, Michle
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847. se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem 542 23 Mladé Buky 395
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 27.5.2019 v 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení, a to - členové: Ing. Jiřího
Špetlu, pana Petra Horáčka a pana Jiřího Rajsnera, náhradník: pan Tomáš Hovard.
USNESENÍ č. RM/132/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, jejímž předmětem
je oprava komunikací Pietteho náměstí a část Rýchorského sídliště, a Kostelní ulice – u školy
v celkové ceně 526.914,75 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/133/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo č, 19/2019 se společností S.E.Q. spol. s r.o. (viz příloha originálu zápisu) na
základě výše uvedeného usnesení, jejímž předmětem je výkon činnosti BOZP v rámci projektu
„Rekonstrukce objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou na sociální bydlení“.
USNESENÍ č. RM/134/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
panem
, jejímž předmětem je právo k provedení stavby – kanalizační přípojky
pro dům čp. 186 na Sluneční stráni a budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě – právo
umístění a užívání výše uvedené kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 516 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.
USNESENÍ č. RM/135/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní Věrou Andršovou, IČ 682 54 482 na pronájem části pozemku p.p.č.
679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před
restaurací Národní dům, a to na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné ve výši 500,-Kč bez
DPH (605,-Kč s DPH) s podmínkou, že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu, tj.
od 22:00 – 6:00 hodin.
USNESENÍ č. RM/136/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby zpracoval do příštího jednání rady znění dodatku ke
Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
ze dne 22.11.2016 (kanalizační přípojka pro dům čp. 66) dle zápisu.
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USNESENÍ č. RM/137/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou k navrhované
kanalizační přípojce pro dům čp. 194 v Kostelní ulici dle situačního výkresu v příloze zápisu.
USNESENÍ č. RM/138/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádosti o zavedení pečovatelské služby, a to pro pana
bytem
, Svoboda nad Úpou a pro pana
, Svoboda nad Úpou.

.

Táslera, trvale
, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/139/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 47 o velikosti 1 + 1 (pro dvojici) manželům
, trvale
bytem
, protože jsou jediní žadatelá o byt pro dvojici. Pokud přidělení
bytu odmítnou, nabídnout přidělení bytu pro dvojici žadatelům o byt pro jednotlivce
v pořadí
,
a dále podle pořadníku.
b)
přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce paní
, trvale bytem Svoboda
nad Úpou (4. v pořadí), která má rodinnou vazbu dle bodu cb) v odst. 4 čl. II Pravidel
pro přidělování bytů v DPS. Pokud přidělení bytu odmítne, nabídnout přidělení
tohoto bytu žadatelům o byt pro jednotlivce v pořadí 2. v pořadí
, 3. v
pořadí
, 5. v pořadí
, 1. v pořadí
.
USNESENÍ č. RM/140/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zpětvzetí oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov o vzdání se místa ředitele k 30.6.2019, které bylo doručeno dne
29.4.2019.
b)
oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov o vzdání se místa ředitele k 31.7.2019.
ruší
c)

své usnesení č. RM/76/6/2019 písm. a), kterým bylo schváleno znění oznámení o
vyhlášení konkursního řízení s nástupem od 1.7.2019.

schvaluje
d)
znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s
nástupem od 1.8.2019 (viz příloha originálu zápisu).
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