*MESUX000M6YR*
Sp. značka: SVO/935/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 12. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.05.2019

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.

Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkovi

2.

Výběr dodavatele v rámci VZ na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p.
473 na sociální bydlení"

3.

Výběr dodavatele v rámci VZMR s názvem "Oplocení fotbalového hřiště Svoboda
nad Úpou"

4.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na VZMR na stavební práce
"Oprava VO Černohorská, Lázeňská a Horská"

5.

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene "právo umístění
a užívání zpevněné plochy na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou"

6.

Dodatek ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě - kan. přípojka pro dům čp. 66

7.

Žádost o souhlas města (vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II)
s vybudováním kan. přípojky pro RD čp. 136

8.

Žádost o překlad sloupu veřejného osvětlení z parcely p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov I

9.

Návrh programu 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019

10.

Kontrola plnění usnesení rady

11.

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019

12.

Návrh platového výměru ředitele ZŠ (platový postup)

13.

Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018

14.

Návrh na prodej auta Berlingo prostřednictvím bazaru

15.

Žádost o souhlas s přestavbou (náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146
(Rýchorka)
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1. Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkovi
Rada města byla informována o tom, že dne 21.5.2019 byla doručena do podatelny MěÚ
písemná rezignace adresovaná starostovi od pana RNDr. Radko Táslera – volební strana č. 6 –
SNK ČISTÝ VZDUCH. Prvním náhradníkem v rámci tohoto volebního sdružení je pan Martin
David, kterému vznikl mandát dnem následujícím, tj. 22.5.2019.
Osvědčení nově zvoleným zastupitelům v rámci voleb toto osvědčení předává registrační úřad
(za MěÚ ve Svobodě tajemnice), avšak dalším pak v průběhu volebního období už osvědčení
předává rada (tj. pokud někdo ze zvolených zastupitelů písemně rezignuje), a to do 15 dnů poté,
co se mandát uprázdní, vše v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí. Rada tedy předala osvědčení novému zastupiteli osvědčení a na červnovém
zastupitelstvu musí složit slib.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Martinu
Davidovi jako prvnímu náhradníkovi volební strany - sdružení nezávislých kandidátů ČISTÝ
VZDUCH osvědčení o zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem 22.5.2019 poté, co
rezignoval dne 21.5.2019 na svůj mandát pan RNDr. Radko Tásler ze zdravotních důvodů.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/141/12/2019 bylo přijato.
2. Výběr dodavatele v rámci VZ na stavební práce s názvem "Rekonstrukce objektu č.p.
473 na sociální bydlení"
Radě města byla předložena Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13.5.2019 (viz příloha originálu
zápisu) na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce objektu č.p.473 Svoboda nad Úpou na
sociální bydlení". V rámci této veřejné zakázky vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního
zadávacího řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek byly
přijaty tyto nabídky:
Nabídka č.1 - Stavební společnost s.r.o. Hostinné, 543 76 Chotěvice č.p. 360, lč: 13585240,
DIČ: CZ13585240 Nabídková cena bez DPH: 10.992.628,17 Kč
Nabídka č.2 - 3K stavby s.r.o., 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, lč: 03222683, DIČ:
CZ03222683 Nabídková cena bez DPH: 10.589.383, - Kč
Nabídka č.3 - Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, lč: 25275062, DIČ:
CZ25275062 Nabídková cena bez DPH: 13.666.493,77 Kč.
Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce
s názvem "Rekonstrukce objektu s.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" nabídku od
firmy 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, která
byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla
cenu ve výši 10.589.383,- Kč bez DPH (12.177.790,45 Kč včetně 15% DPH). Předpokládaná
hodnota zakázky dle Výzvy byla 10.400.000,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo po uplynutí zákonných lhůt dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/142/12/2019 bylo přijato.
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3. Výběr dodavatele v rámci VZMR s názvem "Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad
Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek
ze dne 27.5.2019 (viz příloha originálu zápisu) na veřejnou zakázku s názvem "Oplocení
fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou". V rámci této veřejné zakázky vedené mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek byla přijata pouze jedna nabídka:
Nabídka č.1 - Kalin, spol. s r.o., se sídlem Týmlova 284/11, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, IČ:
256 07 782, DIČ: CZ25607782. Nabídková cena bez DPH: 218.250,-Kč
Předpokládané hodnota zakázky byla 250.900 Kč bez DPH.
Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou poptávkového řízení mimo režim zákona o zadávání
VZ na stavební práce s názvem "Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou" nabídku od
firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 - Michle,
která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma
nabídla cenu ve výši 218.250,- Kč bez DPH (264.082,50 Kč včetně DPH). Předpokládaná
hodnota zakázky dle Výzvy byla 250.900,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/143/12/2019 bylo přijato.
4. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na VZMR na stavební práce
"Oprava VO Černohorská, Lázeňská a Horská"
Radě města byl předložen návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská,
K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou". Jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jejíž zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem. Zadávací
řízení v rámci této veřejné zakázky bude zahájené dnem zveřejnění na Profilu zadavatele, a to v
souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze
dne 10.11.2016 (dále jen „Směrnice“).
V rámci zadávací dokumentace bylo radě předloženo:
1) Email od administrátora projektu pana Mečíře - DRAG
2) Návrh - Oznámení o zahájení vývěrového řízení/Výzva k podání nabídky
3) Návrh - Příloha č. 3 Výzvy – Závazný vzor Smlouvy o dílo
4) Návrh – Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
5) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 ve znění účinném od 24.8.2017
Zadávací dokumentaci zpracovala tajemnice MěÚ v souladu s pokyny dle bodu 5), nicméně
konstatovala, že doposud nemá k dispozici projektovou dokumentaci a rozpočty k akcím, takže
zatím není zcela jasné, zda zakázka splní limit pro vedení zadávacího řízení mimo režim zákona
(na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH). Dále upozornila, že zadávací dokumentace je
zpracována podle pokynů v bodě 5), které byly radě předloženy pro potřeby kontroly, ale
samozřejmě nelze vyloučit chybu lidského faktoru nebo jiný výklad dotačního orgánu, a proto
upozornila radu, že v případě pochybností je možné zadat vedení veřejné zakázky firmě, po které
lze požadovat náhradu škody v případě pochybení. Doplnila, že pokračovat ve vedení veřejné
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zakázky je ochotna, ale za předpokladu, že v případě nějakého pochybení po ní nebude
uplatňována sankce.
Starosta dále informoval radu, že v rámci výzvy č. 9/2018 město podalo tři žádosti na řešení
veřejného osvětlení ve výše uvedených třech ulicích města a ke všem již město obdrželo
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR (č. 00931961, 00941961,
00951961).
Ve všech třech akcích bylo technické řešení směřováno dle zadávacích podmínek a metodiky
výzvy k náhradní teplotě chromatičnosti <=2000K. V té době se jevila tato varianta jako
energeticky nejvýhodnější s plně certifikovaným svítidly.
Při aktuální přípravě projektové dokumentace na další lokality ve městě však bylo zjištěno, že
v současné době již existují řešení s certifikovanými svítidly a náhradní teplotou chromatičnosti
<=2700K, která mají významně vyšší měrný výkon (Lm/W) - tím nižší spotřebu elektrické
energie, a proto byl požádán SFŽP ČR o změnu technického řešení a potvrzení souladu s výzvou.
U výše uvedených 3 akcí (s již vydaným Rozhodnutím) město tedy požádalo o změnu
technického řešení s tím, že současně dojde ke snížení zátěže na životní prostředí formou nižší
spotřeby elektrické energie. Zároveň řešení je v souladu s minimalizací modré složky světelného
záření přeneseně hlídáno náhradní teplotou chromatičnosti Tc max. 2700K, přičemž současně
nedojde ke změně sledovaných indikátorů.
Tajemnice dále doplnila, že termín lhůty 10.6.2019 pro podání nabídek je v zadávací
dokumentaci vyplněn červeně, protože s ohledem na absenci projektové dokumentace zatím
není jasné, zda tento termín bude možné stihnout. Veřejná zakázka musí být zveřejněna
minimálně 10 dní, pokud se bude jednat o VZ malého rozsahu vedenou mimo režim zákona.
Starosta navrhl zadávací dokumentaci schválit s tím, že termíny budou aktuálně doplněny podle
toho, kdy projektant odevzdá projektovou dokumentaci, což předpokládá v tomto týdnu.
Tajemnice dále vyzvala radu ke stanovisku ohledně zadávací dokumentace, zda radní přišli na
nějaké chyby či nejasnosti, resp. zda je zadávací dokumentace v souladu s výše uvedenými
Pokyny v bodě 5). Nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku, a proto starosta navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve
městě Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že termíny budou aktuálně
doplněny podle toho, kdy projektant odevzdá projektovou dokumentaci. Jedná se o veřejnou
zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, jejíž zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem.
Zadávací řízení v rámci této veřejné zakázky bude zahájené dnem zveřejnění na Profilu
zadavatele, a to v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Směrnice“) - o podmínkách zadávacího řízení
podrobně viz zápis. Obsahem zadávací dokumentace jsou předložené přílohy (viz přílohy
zápisu):
1) Email od administrátora projektu pana Mečíře - DRAG Trutnov s.r.o.
2) Návrh - Oznámení o zahájení vývěrového řízení/Výzva k podání nabídky
3) Návrh - Příloha č. 3 Výzvy – Závazný vzor Smlouvy o dílo
4) Návrh – Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
5) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 ve znění účinném od 24.8.2017
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/144/12/2019 bylo přijato.

4

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene "právo umístění
a užívání zpevněné plochy na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného
břemene "Právo umístění a užívání zpevněné plochy" na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou" dle koordinačního situačního výkresu C.2 z PD, datum 11/2018 (viz příloha originálu
zápisu). Radě byl předložen rovněž email žadatele, kde navrhuje, aby věcné břemeno bylo
schváleno v nepřerušovaném rozsahu (pruh před domem o výměře cca 70 m2), nikoliv tak jak
rada schválila na minulém jednání (3 vjezdy vyznačené na koordinačním situačním výkresu).
Rada tento další požadavek odmítla a trvá na na svém původním usnesení a bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene "Právo umístění a užívání
zpevněné plochy" na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu)
dle koordinačního situačního výkresu C.2 z PD, datum 11/2018 (viz příloha originálu zápisu), a
to v rozsahu 3 vyznačených samostatných sjezdů v koordinačním výkresu v příloze s tím, že
úhrada ze věcné břemeno byla stanovena částka ve výši 50,-Kč / 1 m2 bez DPH, minimálně
však celkem 1.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/145/12/2019 bylo přijato.

6. Dodatek ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě - kan. přípojka pro dům čp. 66
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kan. přípojka pro dům čp. 66, který na základě
usnesení č. RM/136/11/2019 na minulém jednání rady zpracoval městský právník Mgr. Huspek
(viz příloha originálu zápisu). K návrhu neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kan. přípojka pro dům čp. 66, který na základě usnesení č. RM/136/11/2019 na
minulém jednání rady zpracoval městský právník Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/146/12/2019 bylo přijato.
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7. Žádost o souhlas města (vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II) s
vybudováním kan. přípojky pro RD čp. 136
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 136 v Maršově II o souhlas města (coby
vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II) s vybudováním kan. přípojky pro
RD čp. 136. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 136 v Maršově II o souhlas města (coby
vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II) s vybudováním kan. přípojky pro
RD čp. 136.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/147/12/2019 bylo přijato.

8. Žádost o překlad sloupu veřejného osvětlení z parcely p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka pozemku p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov I o překlad
sloupu veřejného osvětlení z této parcely, protože výhledově by plánují vybudovat na tomto
pozemku oplocení se vstupní bránou a sloup VO brání přímému vjezdu. rada se žádostí
zabývala, starosta informoval radu, že by město na podzim chtělo podat další žádost o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení, a to na lokalitu Rýchorské sídliště a popřípadě ještě na část
Sluneční stráně. Navrhl proto žádost zatím odložit a v rámci projekčních prací pro lokalitu
Rýchorské sídliště nezapomenout na přesun tohoto sloupu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníka pozemku p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov I o překlad sloupu veřejného osvětlení z této
parcely s tím, že město na podzim plánuje podání další žádosti o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení, a to na lokalitu Rýchorské sídliště a popřípadě ještě na část Sluneční stráně
a v rámci projekčních prací pro lokalitu Rýchorské sídliště bude pamatováno na přesun tohoto
sloupu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/148/12/2019 bylo přijato.

9. Návrh programu 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019
Radě města byl předložen návrh programu 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019 (viz příloha
originálu zápisu), které se bude tentokrát konat ve školní jídelně, a to s ohledem na bod 6 Žádost části obyvatel o okamžitý zákaz výroby v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o
urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad Úpou. Dále tajemnice navrhla doplnit
bod 13 - Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě š. SML000581 ze dne 26.10.2018 s tím,
že podrobnosti k tomuto bodu bude rada projednávat v rámci tohoto jednání dále - viz bod 13.
Nikdo další neměl návrh na doplnění či změnu, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019 (viz příloha originálu zápisu), které se bude
tentokrát konat ve školní jídelně, a to s ohledem na bod 6 - Žádost části obyvatel o okamžitý
zákaz výroby v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o urychlené odstranění asfaltového
zápachu ve Svobodě nad Úpou, který byl doplněn o bod 13 - Návrh na uzavření dodatku ke
kupní smlouvě š. SML000581 ze dne 26.10.2018.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/149/12/2019 bylo přijato.

10. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/150/12/2019 bylo přijato.

11. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2019, který je v kompetenci svěřené
pravomoci rady zastupitelstvem a jehož obsahem jsou následující položky dle rozpisu
rozpočtového opatření, který je opatřen podrobným komentářem:
Rozp. skladba
ODPA
POL
1381

P ŘÍJ MY
č.
1

Text
Daň z hazardních her - dle skutečnosti a nový odhad

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
4351

2321

2

5512

2324

3

6171

2141

4

Finanční dar za přijetí do DPS od občana bez TP ve Svobodě, ale s
rodinnou vazbou
Finanční náhrada škody dle Dohody o náhradě škody s RDA
Rychnov nad Kněžnou (splátky roku 2019)
Příjmy z úroky - navýšení s ohledem na zvýšení úrokových sazeb

6171

3113

5

Příjmy z prodeje ostatního majetku (nakladač Neumeier)

4111
4116
4116
4121

6
7

Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu - vazba na výdaje
Účelová dotace na sociální práci - vazba na výdaje
Dotace na projekt Východní krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy

Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy

8

Celkem třída 4 : Dotace

a sportem

Částka
55 000
55 000
10 000
225 000
80 000
315 000
193 000
193 000
73 000
114 555
49 005
311 885
548 445

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2019

7

1 111 445

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
3612

6121

č.
9

Text

Částka

Sociální bydlení - projekt rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě
nad Úpou na sociální bydlení dle vysoutěžené ceny 12.177.790,45
Kč, navýšení položky

177 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
6117

6171
6320

5021
5139
5168
5169
5011
5031
5032
5163

10

11
12

177 000
50 000
3 000
5 000
15 000
85 555
21 000
8 000

Volby do Evropského parlamentu - náklady související s konáním
volby, vazba na účelovou dotaci v příjmech, celkem 73.000 Kč
Místní správa - platy zam. v pracovním poměru, navýšení v souvislosti
s dotací na sociální práci, vazba na účelovou dotaci v příjmech,
celkem 114.555 Kč
Pojištění majetku - navýšení dle skutečné platby na další roční
období

23 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

210 555

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2019

387 555

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 3/2019
8115

1 111 445
387 555
723 890

FINANCOVÁNÍ
13

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 3/2019

-

-

723 890

723 890

Rada neměla k rozpočtovému opatření připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2019 činí objem celkových příjmů 1.111.447,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2019 se po této změně zvyšují na 47.182.286 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2019 činí 387.555,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této
změně se zvyšují na 65.087.396 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č.
3/2019 činí mínus 723.890,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se
snižuje na 17.905.110,-Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/151/12/2019 bylo přijato.

12. Návrh platového výměru ředitele ZŠ (platový postup)
Radě města byl předložen nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.6.2019 v souvislosti s jeho
platovým postupem ve vazbě na počet odpracovaných let (viz příloha originálu zápisu). Bylo
hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.6.2019 v souvislosti s jeho platovým postupem ve
vazbě na počet odpracovaných let (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/152/12/2019 bylo přijato.

13. Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018
Starosta informovala radu, že dne 17.5.2019 chtěla firma AGROTIP – Široký s.r.o. předat městu
sněhovou frézu ke stroji Weidemann dle výše uvedené kupní smlouvy, ve které se prodávající
zavázal odevzdat dle čl. IV kupujícímu Předmět koupě nejdéle do 31. března 2019. Dále bylo
sjednáno, že v případě, že prodávající nesplní svůj závazek v podobě předání Předmětu koupě
nejpozději do 30.4.2019 je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V čl. VI je dále
ujednáno, že při nedodržení termínu plnění podle článku IV. je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. V čl. V. je ujednáno, že
prodávající poskytne kupujícímu na Předmět koupě záruku v délce 12 měsíců, přičemž tato
záruční doba běží ode dne převzetí Předmětu koupě kupujícím.
Na základě výše uvedeného starosta nepřevzal sněhovou frézu a celou záležitost konzultoval s
městským právníkem Mgr. Huspekem. Mgr. Huspek navrhl následující postup s cílem sněhovou
frézu koupit bez nutnosti opakování poptávkového řízení, ale zároveň neuplatnit smluvní
pokutu, protože ta by byla v plné výši (92.000 Kč) s porovnáním ceny za frézu 184.500 Kč bez
DPH velmi tvrdá, ale jako kompenzaci navrhuje požadovat delší záruční lhůtu - 36 měsíců
namísto 12 a její počátek odložit až na 1.12.2019 (začátek zimní sezóny). V tomto smysl
zpracoval návrh dodatku ke kupní smlouvě, který však doporučil projednat v zastupitelstvu.
Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz příloha originálu
zápisu) byl předložen radě k projednání. Rada souhlasila s tímto postupem a bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne
26.10.2018 (viz příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann s tím, že
celá záležitost je podrobně popsána v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/153/12/2019 bylo přijato.
14. Návrh na prodej auta Berlingo prostřednictvím bazaru
Starosta informoval radu, že technická četa již má k dispozici vůz Dacia Duster a osobní
automobil Berlingo je opět téměř nepojízdný. Platnost technické prohlídky je do 18.1.2020 a
bylo konstatováno, že bez komplexní opravy auta už technickou prohlídkou Berlingo neprojde.
Dle znaleckého posudku je cena stanovena na. 28.000 Kč včetně DPH a v rámci zveřejněného
Záměru města č. 6/2019 o vůz nikdo neprojevil zájem. Na základě výše uvedeného tedy starosta
navrhl pokusit se prodat Berlingo přes nějaký bazar, zkusit prodej nejprve za cenu dle
znaleckého posudku a pokud se prodej nebude realizovat, rada se k dané záležitosti vrátí.
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Tajemnice dále informovala radu, že Berlingo splňuje emisní třídu EURO 3 (v technickém
průkazu má zapsán u Směrnice EHS údaj 2001/100A), takže ekologická daň při případném
převodu vozu se nebude platit.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej osobního automobilového skříňového vozu CITROEN Berlingo 1.4i prostřednictvím
autobazaru za cenu dle znaleckého posudku (28.000Kč včetně DPH) a pověřuje starostu, aby
zajistil tento prodej ve spolupráci s vedoucím technické čety) podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/154/12/2019 bylo přijato.
15. Žádost o souhlas s přestavbou (náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146
(Rýchorka)
Radě města byla předložena žádost zástupce investora na základě plné moci Ing. Dalibora
Nováčka o souhlas s přestavbou (náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146 (Rýchorka). K
žádosti byl předložen polohopis v katastrální mapě, foto se stávajícím stavem a vizualizace
nového stavu. Rada se žádostí zabývala a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zástupce investora na základě plné moci Ing. Dalibora Nováčka o souhlas s přestavbou
(náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146 (Rýchorka) dle předložené vizualizace k žádosti
s tím, že město jako vlastník pozemku požaduje povrchy pozemků po ukončení prací uvést do
původního stavu a před zahájením prací je žadatel povinen informovat stavebního technika
města přímo na místě o zahájení výkopových prací a provést fotodokumentaci původního stavu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/155/12/2019 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 27.5.2019 v 17,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 17.6.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 28.5.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 12. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
27.5.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.05.2019
USNESENÍ č. RM/141/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Martinu
Davidovi jako prvnímu náhradníkovi volební strany - sdružení nezávislých kandidátů ČISTÝ
VZDUCH osvědčení o zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem 22.5.2019 poté, co
rezignoval dne 21.5.2019 na svůj mandát pan RNDr. Radko Tásler ze zdravotních důvodů.
USNESENÍ č. RM/142/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce
s názvem "Rekonstrukce objektu s.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" nabídku od
firmy 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou,
která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma
nabídla cenu ve výši 10.589.383,- Kč bez DPH (12.177.790,45 Kč včetně 15% DPH).
Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 10.400.000,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo po uplynutí zákonných lhůt dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
USNESENÍ č. RM/143/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou poptávkového řízení mimo režim zákona o zadávání
VZ na stavební práce s názvem "Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad Úpou" nabídku od
firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 - Michle,
která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma
nabídla cenu ve výši 218.250,- Kč bez DPH (264.082,50 Kč včetně DPH). Předpokládaná
hodnota zakázky dle Výzvy byla 250.900,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/144/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že termíny budou aktuálně doplněny podle
toho, kdy projektant odevzdá projektovou dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, jejíž zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem. Zadávací řízení v rámci
této veřejné zakázky bude zahájené dnem zveřejnění na Profilu zadavatele, a to v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016
(dále jen „Směrnice“) - o podmínkách zadávacího řízení podrobně viz zápis. Obsahem zadávací
dokumentace jsou předložené přílohy (viz přílohy zápisu):
1) Email od administrátora projektu pana Mečíře - DRAG Trutnov s.r.o.
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2) Návrh - Oznámení o zahájení vývěrového řízení/Výzva k podání nabídky
3) Návrh - Příloha č. 3 Výzvy – Závazný vzor Smlouvy o dílo
4) Návrh – Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
5) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 ve znění účinném od 24.8.2017

USNESENÍ č. RM/145/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene "Právo umístění a užívání
zpevněné plochy" na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu)
dle koordinačního situačního výkresu C.2 z PD, datum 11/2018 (viz příloha originálu zápisu),
a to v rozsahu 3 vyznačených samostatných sjezdů v koordinačním výkresu v příloze s tím, že
úhrada ze věcné břemeno byla stanovena částka ve výši 50,-Kč / 1 m2 bez DPH, minimálně
však celkem 1.000 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/146/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kan. přípojka pro dům čp. 66, který na základě usnesení č. RM/136/11/2019
na minulém jednání rady zpracoval městský právník Mgr. Huspek (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/147/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 136 v Maršově II o souhlas města (coby
vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II) s vybudováním kan. přípojky pro
RD čp. 136.
USNESENÍ č. RM/148/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníka pozemku p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov I o překlad sloupu veřejného osvětlení z
této parcely s tím, že město na podzim plánuje podání další žádosti o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení, a to na lokalitu Rýchorské sídliště a popřípadě ještě na část Sluneční stráně
a v rámci projekčních prací pro lokalitu Rýchorské sídliště bude pamatováno na přesun tohoto
sloupu.
USNESENÍ č. RM/149/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019 (viz příloha originálu zápisu), které se bude
tentokrát konat ve školní jídelně, a to s ohledem na bod 6 - Žádost části obyvatel o okamžitý
zákaz výroby v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o urychlené odstranění asfaltového
zápachu ve Svobodě nad Úpou, který byl doplněn o bod 13 - Návrh na uzavření dodatku ke
kupní smlouvě š. SML000581 ze dne 26.10.2018.
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USNESENÍ č. RM/150/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/151/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2019 činí objem celkových příjmů 1.111.447,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2019 se po této změně zvyšují na 47.182.286 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2019 činí 387.555,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této
změně se zvyšují na 65.087.396 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č.
3/2019 činí mínus 723.890,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se
snižuje na 17.905.110,-Kč).
USNESENÍ č. RM/152/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.6.2019 v souvislosti s jeho platovým postupem ve
vazbě na počet odpracovaných let (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/153/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne
26.10.2018 (viz příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann s tím,
že celá záležitost je podrobně popsána v zápise.
USNESENÍ č. RM/154/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej osobního automobilového skříňového vozu CITROEN Berlingo 1.4i prostřednictvím
autobazaru za cenu dle znaleckého posudku (28.000Kč včetně DPH) a pověřuje starostu, aby
zajistil tento prodej ve spolupráci s vedoucím technické čety) podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/155/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zástupce investora na základě plné moci Ing. Dalibora Nováčka o souhlas s přestavbou
(náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146 (Rýchorka) dle předložené vizualizace k žádosti
s tím, že město jako vlastník pozemku požaduje povrchy pozemků po ukončení prací uvést do
původního stavu a před zahájením prací je žadatel povinen informovat stavebního technika
města přímo na místě o zahájení výkopových prací a provést fotodokumentaci původního stavu.
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