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Sp. značka: SVO/1571/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 14. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.06.2019

Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Dále přítomni: členové RM – Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Zápis č. 1 z komise pro občanské záležitosti, aktualizace členů komise

2.

Žádost o stanovisko města ve věci umístění krytého stání u čp. 138 v Maršově II

3.

Žádost o stanovisko k ohlášení stavby "Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční strání

4.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I

5.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 595 v k.ú. Maršov I

6.

Předložení podkladů k objektu čp. 425 (Skihotel) ze stavebního úřadu a předložení
výsledku kontroly úhrady pokuty udělené stavebním úřadem

7.

Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

8.

Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou pro hasičárnu v
Lázeňské

9.

Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační přípojka pro dům čp. 66 v Maršově II

10.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I za účelem umístění
předzahrádky před Rýchorkou (Aquabar)

11.

Žádost o změnu užívání stavby na pozemku p.p.č. 962 v k.ú. Svoboda nad Úpou

1. Zápis č. 1 z komise pro občanské záležitosti, aktualizace členů komise
Radě města byl předložen zápis č. 1 z komise pro občanské záležitosti, aktualizace členů komise
ze dne 5.6.2019 a dále informace o změnách ve složení této komise. Rada vzala všechny
informace na vědomí a přijala v této souvislosti následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 5.6.2019 (viz příloha originálu
zápisu).
odvolává
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členky komise pro občanské záležitosti, a to Věru
Fingerhutovou a Libuši Vostrovskou, které ukončily činnost v této komisi.
jmenuje
c)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů novou členku komise pro občanské záležitosti, a to paní
Marii Gašparikovou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/157/14/2019 bylo přijato.
2. Žádost o stanovisko města ve věci umístění krytého stání u čp. 138 v Maršově II
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 138 o stanovisko města ve věci umístění
krytého stání u čp. 138 v Maršově II. Rada neměla k záměru žadatelů zásadní připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 138 o stanovisko města ve věci umístění krytého
stání u čp. 138 v Maršově II s tím, že stavebník musí před zahájením prací informovat stavebního
technika města ve věci napojení na místní komunikaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/158/14/2019 bylo přijato.
3. Žádost o stanovisko k ohlášení stavby "Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost vlastníků domu čp. 304 na Sluneční stráni o stanovisko
města ve věci ohlášení stavby "Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční strání". Součástí žádosti
byl situační koordinační výkres C.3 z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou
vypracovala Ing. Denisa Kalousková, datum 03/2019 a dále vizualizační snímky. Předmětem
rekonstrukce je výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová (stejné barvy a členění,
pouze v suterénu dojde k úpravám), výstavba světlíku na severní straně domu, zřízení
odstavného stání pro osobní automobil na vlastním pozemku, zřízení vjezdů dle usnesení rady
č. RM/145/12/2019, výstavba plotu s podezdívkou před domem dle vizualizace na vlastním
pozemku, zateplení domu a výměna zdroje tepla (tepelné čerpadlo). V domě budou 2 bytové
jednotky, stávající 4+1 a nová v suterénu o dispozici 2+1, která vznikne ze stávajícího prostoru
klubovny. Rada se žádostí zabývala, posoudila vazbu na nejbližší okolí a konstatovala, že
stavební činnost bude probíhat výhradně na pozemcích žadatele, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 304 na Sluneční stráni o stanovisko města ve
věci ohlášení stavby "Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční strání", přičemž rozsah
rekonstrukce je podrobně popsán v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/159/14/2019 bylo přijato.
4. Žádost o koupi parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 100 na Novém Světě o koupi sousední
parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I o výměře 33 m2, druh pozemku zahrada. Rada hlasovala
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I o výměře 33 m2, druh pozemku
zahrada s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč a teprve poté
bude objednán znalecký posudek na ocenění parcely a zařazení prodeje na jednání
zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/160/14/2019 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 595 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka chalupy čp. 76 na Novém Světě o pronájem části
parcely p.p.č. 595 v k.ú. Maršov I za účelem zajištění parkování. Parcela p.p.č. 595 v k.ú. Maršov
I je druhem pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, tako komunikace
vede mezi domy čp. 76 a 105 a je úzká na to, aby se zde parkovalo, protože poté není zajištěn
průchod komunikací. V zimě se tato komunikace neudržuje. Chalupa čp. 76 je využívána pro
podnikatelské účely - ubytování. Starosta informoval o problémech s parkováním v dané lokalitě
a také o tom, že vlastník chalupy čp. 76 má možnost parkování na svém pozemku a v minulosti
tomu tak i bylo, ale musí si vybudovat přejezd přes stávající žlaby tak jako například v případě
Hamplových v Maršově II. Rada tedy hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka chalupy čp. 76 na Novém Světě o pronájem části parcely p.p.č. 595 v k.ú.
Maršov I za účelem zajištění parkování, protože komunikace vedoucí mezi domy čp. 76 a 105
je příliš úzká na to, aby se zde parkovalo a v případě parkujících aut není zajištěn průchod
komunikací, přičemž v zimě se tato komunikace neudržuje. Vlastník chalupy čp. 76 má možnost
parkování na svém pozemku, a proto rada doporučuje, aby si vybudoval přejezd přes stávající
žlaby a zajistil parkování na svém pozemku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/161/14/2019 bylo přijato.
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6. Předložení podkladů k objektu čp. 425 (Skihotel) ze stavebního úřadu a předložení
výsledku kontroly úhrady pokuty udělené stavebním úřadem
Na základě kontroly plnění přijatých usnesení rady na minulém jednání rady byl radě předložen
podkladový materiál ohledně stále nedokončeného kolaudačního řízení objektu čp. 425 na ulici
5. května (Skihotel) a dále výsledek kontroly úhrady pokuty uložené stavebním úřadem za
přestupek proti stavebnímu zákonu.
Dle sdělení Ing. Hůrky stavebník stále nepředložil projekt autorizované osoby o výpočtu
potřebnosti parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační části v
souladu s usnesením rady č. RM/1169/94/2018 ze dne 26.9.2018. Co se týká pokuty, tak Ing.
Hůrka sdělil, že se vlastníkovi objektu nepodařilo doručit písemnost. Dále Ing. Hůrka
konstatoval, že byl od ledna v pracovní neschopnosti a zastupující kolegyně se daným
kolaudačním řízením nezabývala s ohledem na množství jiných stavebních řízení v rámci
stavebního úřadu.
Rada se podkladovým materiálem zabývala, novým radním byla vysvětlena problematika tohoto
řízení a posléze bylo přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podkladový materiál ohledně stále nedokončeného kolaudačního řízení objektu čp.
425 na ulici 5. května (Skihotel) a dále výsledek kontroly úhrady pokuty uložené
stavebním úřadem za přestupek proti stavebnímu zákonu, kdy bylo zjištěno že
stavebník stále nepředložil projekt autorizované osoby o výpočtu potřebnosti
parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační části v souladu
s usnesením rady č. RM/1169/94/2018 ze dne 26.9.2018 a pokuta nebyla uhrazena,
protože se vlastníkovi objektu nepodařilo doručit písemnost.
dává
b)
podnět stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, aby důsledně pokračoval v
nedokončeném kolaudačním řízení včetně řízení o pokutě udělené stavebním úřadem
dle bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/162/14/2019 bylo přijato.
7. Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou za rok 2018 (viz příloha originálu zápisu), kterou zpracovala
ředitelka Bc. Martina Motejlková. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/163/14/2019 bylo přijato.
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8. Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou pro hasičárnu v
Lázeňské
Radě města byly předloženy Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou
pro hasičárnu v Lázeňské (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900077278/3/2019 na právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení (STL plyn. přípojka pro Hasičskou zbrojnici - Svoboda nad Úpou, č. stavby
9900077278) a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku města
p.p.č. 679/1, 679/17, 900 a 906 mezi Městem Svoboda nad Úpou (povinný z VB) a společností
GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z
VB),
- Smlouva o zřízení věcného břemene č, 990077278/1/2019 na právo provozovat výše uvedené
plynárenské zařízení a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na části pozemku
manželů Peškových st.p.č. 63/1 dle GP č. 755-1052/2018 ze dne 22.6.2018 mezi manželi
Peškovými (povinní z VB), společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z VB) a Městem Svoboda nad Úpou (investor
stavby).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou pro hasičárnu v Lázeňské (viz
přílohy originálu zápisu), a to:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900077278/3/2019 na právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení (STL plyn. přípojka pro Hasičskou zbrojnici - Svoboda nad Úpou, č. stavby
9900077278) a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku města
p.p.č. 679/1, 679/17, 900 a 906 mezi Městem Svoboda nad Úpou (povinný z VB) a společností
GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z
VB),
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č, 990077278/1/2019 na právo provozovat výše uvedené
plynárenské zařízení a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na části pozemku
manželů Peškových st.p.č. 63/1 dle GP č. 755-1052/2018 ze dne 22.6.2018 mezi manželi
Peškovými (povinní z VB), společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z VB) a Městem Svoboda nad Úpou (investor
stavby).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/164/14/2019 bylo přijato.
9. Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - kanalizační přípojka pro dům čp. 66 v Maršově II
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o
zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojka pro dům čp. 66 v Maršově II (viz
příloha originálu zápisu).
Tajemnice informovala radu, že po zaslání návrhu dodatku č. 1 paní Matouškové a telefonické
komunikaci s ní bylo zjištěno, že paní Matoušková pozemky p.p.č. 425/1 a 425/2 v k.ú. Maršov
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II prodává a skutečně na Katastru nemovitostí je založeno vkladové řízení od 3.6.2019. Celá
záležitost tedy byla znovu konzultována s Mgr. Huspekem.
Mgr. Huspek v této souvislosti konstatoval, že nejjednodušší bude uzavřít novou Smlouvu o
právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to již jen
na pozemek města p.p.č. 426 (místní komunikace) a zbytek si musí stavebník řešit individuálně
s ostatními vlastníky pozemků, po kterých mu povede kanalizační přípojka v rámci územního
řízení, které povede stavební úřad. Zároveň konstatoval, že i původní smlouva z 22.11.2016
měla v čl. VIII. platnost pouze 2 roky od podpisu, takže v podstatě už i Dodatek č. 1 město
nemuselo uzavírat, protože smlouva tzv. pozbyla platnosti.
Na základě výše uvedeného bylo tedy radě předloženo znění nové smlouvy, která reaguje na
novou projektovou dokumentaci pro územní řízení, vypracovanou Ing. Blankou Matějkovou,
Tovární 496, Trutnov, IČ 16761898, datum 4/2019, zakázka 24/2019 na části parcely ve
vlastnictví města p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II.
Rada hlasovala o následujících usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/146/12/2019 ze dne 27.5.2019.

schvaluje
b)
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě -„Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou č.p. 66“ dle projektové
dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. Blankou Matějkovou, Tovární
496, Trutnov, IČ 16761898, datum 4/2019, zakázka 24/2019 na části parcely ve
vlastnictví města p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/165/14/2019 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I za účelem umístění
předzahrádky před Rýchorkou (Aquabar)
Radě města byla předložena žádost provozovatele restauračního zařízení Aquabar o pronájem
části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky před
Rýchorkou. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem
umístění předzahrádky před Rýchorkou pro restaurační zařízení Aquabar.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/166/14/2019 bylo přijato.
11. Žádost o změnu užívání stavby na pozemku p.p.č. 962 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka objektu na p.p.č. 962 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
změnu užívání stavby na tomto pozemku. Objekt dříve sloužil jako prodejna a žadatel požádal
o změnu užívání stavby na byt s tím, že záměrem je úprava vnitřních prostor a vsazení oken a
dveří do zahrady bez jakékoliv přístavby, vše na vlastním pozemku. Rada k žádosti neměla
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka objektu na p.p.č. 962 v k.ú. Svoboda nad Úpou o změnu
užívání stavby na tomto pozemku s tím, že původní užívání jako prodejna bude změněno na byt
a záměrem žadatele je úprava vnitřních prostor, vsazení oken a dveří do zahrady bez jakékoliv
přístavby, vše na vlastním pozemku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/167/14/2019 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 17.6.2019 v 17,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 8.7.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 18.6.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 14. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
17.6.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 14. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.06.2019
USNESENÍ č. RM/157/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 5.6.2019 (viz příloha originálu
zápisu).
odvolává
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členky komise pro občanské záležitosti, a to Věru
Fingerhutovou a Libuši Vostrovskou, které ukončily činnost v této komisi.
jmenuje
c)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů novou členku komise pro občanské záležitosti, a to paní
Marii Gašparikovou.
USNESENÍ č. RM/158/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 138 o stanovisko města ve věci umístění krytého
stání u čp. 138 v Maršově II s tím, že stavebník musí před zahájením prací informovat
stavebního technika města ve věci napojení na místní komunikaci.
USNESENÍ č. RM/159/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 304 na Sluneční stráni o stanovisko města ve
věci ohlášení stavby "Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční strání", přičemž rozsah
rekonstrukce je podrobně popsán v zápise.
USNESENÍ č. RM/160/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I o výměře 33 m2, druh pozemku
zahrada s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč a teprve poté
bude objednán znalecký posudek na ocenění parcely a zařazení prodeje na jednání
zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/161/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka chalupy čp. 76 na Novém Světě o pronájem části parcely p.p.č. 595 v k.ú.
Maršov I za účelem zajištění parkování, protože komunikace vedoucí mezi domy čp. 76 a 105
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je příliš úzká na to, aby se zde parkovalo a v případě parkujících aut není zajištěn průchod
komunikací, přičemž v zimě se tato komunikace neudržuje. Vlastník chalupy čp. 76 má
možnost parkování na svém pozemku, a proto rada doporučuje, aby si vybudoval přejezd přes
stávající žlaby a zajistil parkování na svém pozemku.
USNESENÍ č. RM/162/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podkladový materiál ohledně stále nedokončeného kolaudačního řízení objektu čp.
425 na ulici 5. května (Skihotel) a dále výsledek kontroly úhrady pokuty uložené
stavebním úřadem za přestupek proti stavebnímu zákonu, kdy bylo zjištěno že
stavebník stále nepředložil projekt autorizované osoby o výpočtu potřebnosti
parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale také restaurační části v
souladu s usnesením rady č. RM/1169/94/2018 ze dne 26.9.2018 a pokuta nebyla
uhrazena, protože se vlastníkovi objektu nepodařilo doručit písemnost.
dává
b)
podnět stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, aby důsledně pokračoval v
nedokončeném kolaudačním řízení včetně řízení o pokutě udělené stavebním úřadem
dle bodu a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/163/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/164/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou pro hasičárnu v Lázeňské (viz
přílohy originálu zápisu), a to:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900077278/3/2019 na právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení (STL plyn. přípojka pro Hasičskou zbrojnici - Svoboda nad Úpou, č.
stavby 9900077278) a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na
pozemku města p.p.č. 679/1, 679/17, 900 a 906 mezi Městem Svoboda nad Úpou (povinný z
VB) a společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o. (oprávněný z VB),
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č, 990077278/1/2019 na právo provozovat výše uvedené
plynárenské zařízení a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na části pozemku
manželů Peškových st.p.č. 63/1 dle GP č. 755-1052/2018 ze dne 22.6.2018 mezi manželi
Peškovými (povinní z VB), společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z VB) a Městem Svoboda nad Úpou (investor
stavby).
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USNESENÍ č. RM/165/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/146/12/2019 ze dne 27.5.2019.

schvaluje
b)
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě -„Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou č.p. 66“ dle projektové
dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. Blankou Matějkovou, Tovární
496, Trutnov, IČ 16761898, datum 4/2019, zakázka 24/2019 na části parcely ve
vlastnictví města p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/166/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem
umístění předzahrádky před Rýchorkou pro restaurační zařízení Aquabar.
USNESENÍ č. RM/167/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka objektu na p.p.č. 962 v k.ú. Svoboda nad Úpou o změnu
užívání stavby na tomto pozemku s tím, že původní užívání jako prodejna bude změněno na byt
a záměrem žadatele je úprava vnitřních prostor, vsazení oken a dveří do zahrady bez jakékoliv
přístavby, vše na vlastním pozemku.
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