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

Zápis z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.07.2019

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, TOMÁŠ HOVARD,
PETR HORÁČEK
Omluveni: Ing. JAROSLAV CHMELAŘ
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019

2.

Žádost o vyjádření k PD na akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú.
Svoboda nad Úpou“

3.

Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení na akci "Rekreační objekt č.p. 44, k.ú.
Maršov II, č. parc. st. 1"

4.

Žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve
Svobodě nad Úpou

5.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
(předzahrádka před barem Akvárko)

6.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

7.

Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 22 v DPS

8.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně Územního plánu

9.

Přijatá usnesení zastupitelstva pověřující Radu města ve věci KVK Parabit, a.s.

10.

Pravidla pro umísťování reklam ve sportovní hale na městském stadionu

11.

Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou

12.

Nabídky na bezúplatné převody parcel od SÚS KHK a ÚZSVM

13.

Návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu
Krakonošova Muchomůrka

14.

Žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu a příjezdu ve
prospěch budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I
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1. Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019
Radě města byl předložen zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019, kterého
se zúčastnili pouze dva členové komise z celkového počtu 7 členů, takže komise nebyla
způsobilá se usnášet a usnesení komise tak nejsou platná, protože s nimi nevyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů komise (viz § 122 odst. 1 a 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
čl. 17 Jednacího řádu Rady města a komisí rady, který byl schválen 5.11.2018). Předmětem
jednání komise byla stanoviska k následujícím bodům 2) a 3) v rámci programu této rady.
S ohledem na to, že komise se nesešla v usnášeníschopném stavu, rada přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že usnesení z něj nejsou platná, protože komise nebyla usnášeníschopná (jednání se zúčastnili
pouze dva členové komise z celkového počtu 7 členů), a proto zápis nebude zaevidován ani
zveřejněn.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/168/15/2019 bylo přijato.
2. Žádost o vyjádření k PD na akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú.
Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o vyjádření k PD na akci „Přístavba
garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“ včetně projektové dokumentace.
Zároveň bylo radě předloženo Koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Městského úřadu v Trutnově, č.j.
MUTN 54950/2019 ze dne 17.6.2019 a Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j.
MUTN 38234/2019 ze dne 30.4.2019 vydané rovněž Městským úřadem v Trutnově (viz přílohy
originálu zápisu). Obě stanoviska byla ve vztahu k této akci kladná.
Starosta města však rozporoval druhé ze stanovisek, protože dle jeho názoru se v případě č.p.
221 ve Staré aleji nejedná o rodinný dům, ale o objekt určený k rekreaci, který v této čistě obytné
lokalitě vůbec neměl být v minulosti postaven a přístavba garáže a terasy nad ní má sloužit
rovněž pro rekreaci, takže navrhl, aby město rozporovalo vydané stanovisko orgánu územního
plánování v Trutnově. Rovněž komise pro rozvoj města nedoporučila radě vydat k této akci
kladné stanovisko (byť je její stanovisko neplatné - viz bod 1) ze stejného důvodu a také by dle
jejího názoru vznikly řadové garáže (dvě dvougaráže vedle sebe).
Dále bylo zjištěno, že na pozemcích města p.p.č. 703 a 374/3 jsou umístěny schody bez
majetkoprávního titulu, přičemž realizací přístavby garáže by byl tento majetkoprávní nesoulad
odstraněn - schody by byly odstraněny a namísto toho by zde vznikla asfaltová plocha, na které
by musel být zřízen výjezd z garáže. V této souvislosti se rada zabývala tím, jak je řešen svod
dešťové vody z přístavby a dále jak je řešena organizace výstavby, což v projektové
dokumentaci není řešeno. Rovněž požadavek komise pro rozvoj města na požárně bezpečnostní
řešení není součástí projektové dokumentace.
Po projednání a diskusi nad tímto bodem bylo v závěru přijato následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření k PD na akci „Přístavba garáže na p.p.č.
368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“ a pověřuje starostu města, aby kontaktoval Městský
úřad v Trutnově, odbor územního plánování a rozporoval vydané Závazné stanovisko orgánu
územního plánování č.j. MUTN 38234/2019 ze dne 30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu),
protože dle názoru rady se v případě č.p. 221 ve Staré aleji nejedná o rodinný dům, ale o objekt
určený k rekreaci, který v této čistě obytné lokalitě vůbec neměl být v minulosti postaven a
přístavba garáže a terasy k tomuto objektu má sloužit rovněž pro rekreaci, takže výše uvedené
stanovisko je v rozporu s Územním plánem města Svobody nad Úpou. Dále rada města
požaduje, aby investor doplnil projektovou dokumentaci o požárně bezpečnostní řešení, zásady
organizace výstavby a způsob řešení odvodu dešťových vod ze stavby a přilehlé asfaltové
komunikace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/169/15/2019 bylo přijato.

3. Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení na akci "Rekreační objekt č.p. 44, k.ú.
Maršov II, č. parc. st. 1"
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o vyjádření pro územní a stavební řízení
na akci "Rekreační objekt č.p. 44, k.ú. Maršov II, č. parc. st. 1" včetně projektové dokumentace.
Jedná se o objekt č.p. 44 v Maršově II, který se nachází v čistě obytné lokalitě a záměrem
žadatele je zde zrekonstruovat stávající objekt na rekreační objekt. Stanovisko komise pro rozvoj
města nebylo jednoznačné ve vztahu k tomuto záměru. Starosta navrhl, aby si rada vyžádala od
zástupce investora k této akci stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu v
Trutnově, které nebylo součástí projektové dokumentace. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření pro územní a stavební řízení na akci
"Rekreační objekt č.p. 44, k.ú. Maršov II, č. parc. st. 1" a požaduje od zástupce investora
doložení stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu v Trutnově, které nebylo
součástí projektové dokumentace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/170/15/2019 bylo přijato.

4. Žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě
nad Úpou
Radě města byla přeložena žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp. 78 vila Piette ve Svobodě nad Úpou včetně projektové dokumentace. Rada neměla k tomuto
připojení námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad
Úpou s tím, že do příští rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/171/15/2019 bylo přijato.
5. Návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
(předzahrádka před barem Akvárko)
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na
pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění
předzahrádky před barem Akvárko, 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. Záměr města č. 10/2019 byl zveřejněn na úřední desce od
19.6.2019 - 5.7.2019. Rada neměla k návrhu smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na pronájem části pozemku p.p.č. 625
v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky před barem Akvárko, 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 – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/172/15/2019 bylo přijato.
6. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost o zavedení pečovatelské služby (viz příloha originálu
zápisu). Tajemnice stručně představila žadatelku, která má trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou
a je ročník 1956. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0

, trvale bytem
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/173/15/2019 bylo přijato.
7. Návrh na přidělení uvolněného bytu č. 22 v DPS
Radě města byla předložena informace od ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 22 v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
Starosta se pouze dotázal, zda někdo z žadatelů má trvalý pobyt ve Svobodě. Tajemnice
odpověděla, že v současné době jsou v pořadníku žadatelů pouze 4 žádosti a nikdo z žadatelů
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nemá trvalý pobyt ve Svobodě. Rada neměla k návrhu další připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu sociální pracovnice panu
, trvale bytem
, Horní Maršov, z důvodu sociální a zdravotní
naléhavosti, pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši 60.000 Kč. Pokud pan
přidělení
bytu odmítne nebo pokud neuhradí ve stanovené lhůtě jednorázový poplatek, rada schvaluje
další pořadí pro přidělení bytu č. 22 při splnění podmínek dle platných Pravidel pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to v pořadí
,
,
.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/174/15/2019 bylo přijato.
8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně Územního plánu
Radě města byl předložen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně Územního
plánu (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem dodatku je pouze změna v zastoupení
zhotovitele. rada neměla k návrhu připomínky, a prto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně Územního plánu (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/175/15/2019 bylo přijato.
9. Přijatá usnesení zastupitelstva pověřující Radu města ve věci KVK Parabit, a.s.
Radě města byl předložen výpis následujících usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva
ohledně společnosti KVK Parabit, a.s.:
USNESENÍ č. ZM/52/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
Radu města, aby podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně
povolení provozu společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických emisních
limitů ve vztahu k zápachu.
b)
Radu města, aby prověřila možnosti a cenovou dostupnost provádění měření hluku
prostřednictvím autorizované firmy.
rozhodlo
c)
o tom, že se k problematice zápachu a hluku vycházejících z provozu firmy KVK Parabit, a.s.
opět vrátí v jarních měsících roku 2020.
Po krátké diskusi nad daným tématem bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města, aby ve spolupráci s městským právníkem podali podnět Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně povolení provozu společnosti
KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických emisních limitů ve vztahu k
zápachu.
b)
člena rady pana Tomáše Hovarda, aby prověřil možnosti a cenovou dostupnost
provádění měření hluku prostřednictvím autorizované firmy.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/176/15/2019 bylo přijato.

10. Pravidla pro umísťování reklam ve sportovní hale na městském stadionu
Radě města byla předložena pravidla pro umísťování reklam ve sportovní hale na městském
stadionu, která jsou zpracována formou Opatření orgánů města - Pravidla pro umísťování
reklamních zařízení ve sportovní hale ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou a dále návrh
nájemní smlouvy (viz přílohy originálu zápisu). Rada neměla k návrhům připomínky, a proto
bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města - Pravidla pro umísťování reklamních zařízení ve sportovní hale ve
vlastnictví Města Svobody nad Úpou a návrh vzorové nájemní smlouvy (viz přílohy originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/177/15/2019 bylo přijato.

11. Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Radě města byl předložen Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou včetně příloh v souvislosti s přijetím IT technika na plný pracovní úvazek v rámci
pracovního poměru na dobu neurčitou. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně příloh v
souvislosti s přijetím IT technika na plný pracovní úvazek v rámci pracovního poměru na dobu
neurčitou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/178/15/2019 bylo přijato.
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12. Nabídky na bezúplatné převody parcel od SÚS KHK a ÚZSVM
Radě města byly předloženy následující nabídky:
1) Dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 28.6.2019 s nabídkou na
bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I – jedná se o parcelu pod domy čp. 1 a
čp. 156 na začátku Staré aleje
2) Dopis ze Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 24.6.2019 na vzájemné bezúplatné
převody pozemků v lokalitě náměstí Svornosti - vypořádání majetkoprávních vztahů v
souvislosti s rekonstrukcí komunikace směrem do Lázeňské ulice:
- Město Svoboda nad Úpou, převede do vlastnictví - daruje do vlastnictví Královéhradeckého
kraje parcely p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2
- Královéhradecký kraj daruje - převede do vlastnictví Města Svobody nad Úpou parcely p.p.č.
706/3 o výměře 128 m2, p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 a p.p.č. 706/5 o výměře 34 m2.
Rada města v této souvislosti pověřila tajemnici MěÚ, aby připravila a zveřejnila patřičné
záměry a zařadila tyto majetkoprávní záležitosti do nejbližšího jednání zastupitelstva.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru darovat Královéhradeckému kraji parcely p.p.č. 679/15 o výměře
231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně viz zápis).
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby do nebližšího zastupitelstva připravila podkladový materiál ve
věci majetkoprávních záležitostí (podrobně viz zápis):
1) nabídka od ÚZSVM na bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I –
jedná se o parcelu pod domy čp. 1 a 156 na začátku Staré aleje
2) vzájemné bezúplatné převody pozemků v lokalitě náměstí Svornosti - vypořádání
majetkoprávních vztahů v souvislosti s rekonstrukcí komunikace směrem do
Lázeňské ulice mezi městem a Královéhradeckým krajem:
- Město Svoboda nad Úpou, převede do vlastnictví - daruje do vlastnictví
Královéhradeckého kraje parcely p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře
47 m2, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Královéhradecký kraj daruje - převede do vlastnictví Města Svobody nad Úpou
parcely p.p.č. 706/3 o výměře 128 m2, p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 a p.p.č. 706/5 o
výměře 34 m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
a doporučuje Zastupitelstvu města tyto majetkoprávní úkony schválit.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/179/15/2019 bylo přijato.
13. Návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu
Krakonošova Muchomůrka
Člen rady pan Petr Horáček přednesl návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro
návštěvníky projektu Krakonošova Muchomůrka. Pan Horáček sdělil radě, že předběžně hovořil
s Mgr. Hynkem ze společnosti MEGA PLUS s.r.o., která vlastní pozemky pod parkovacími
plochami u Duncanu (p.p.č. 414/3, 414/7, 452/2, 452/4 a 453/2, vše v k.ú. Maršov I), která se
nebrání spolupráci s městem a je možné vstoupit do jednání po jeho návratu z dovolené.
Byla vedena diskuse nad organizačním zajištěním tohoto návrhu (směrové cedule, odpadkové
koše apod.) s tím, že následně bylo hlasováno o návrhu usnesení:

7

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu Krakonošova
Muchomůrka (podrobně viz zápis) s tím, že se rada k danému návrhu vrátí na příští radě po
projednání s vlastníkem pozemků - společností MEGA PLUS s.r.o.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/180/15/2019 bylo přijato.
14. Žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu a příjezdu ve
prospěch budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu
a příjezdu ve prospěch budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I přes
pozemky města p.p.č. 615 a 101/12, oba v k.ú. Maršov I. Žadatelům byl zastupitelstvem v červnu
odsouhlasen prodej výše uvedených parcel pro výstavbu RD prostřednictvím vzorové kupní
smlouvy dle Pravidel pro prodej pozemků určených pro výstavbu RD. Se stávajícími nájemci
byly ukončeny nájemní vztahy dohodou k 31.7.2019, takže v srpnu je možné uzavřít kupní
smlouvu s žadateli. Ti se však dotázali na přístup k parcelám, a přestože jim tajemnice
odpověděla v tom smyslu, že přístupové komunikace slouží jako veřejný přístup, požádali o
zřízení VB v rámci 100% jistoty budoucího přístupu přes parcely p.p.č. 615 a 101/12, protože
ani jedna z parcel není vedena v KN jako místní komunikace.
Tajemnice informovala radu, že tuto žádost konzultovala s městským právníkem Mgr.
Huspekem, jak v dané žádosti postupovat, a ten navrhl uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene přístupu a příjezdu až po uzavření kupní smlouvy na prodej výše uvedených pozemků.
Tajemnice zároveň konstatovala, že by bylo vhodné toto právo věcného břemene také nabídnout
stávajícímu vlastníkovi sousedního domu čp. 16 na st.p.č. 125 a parcely kolem, tj. p.p.č. 101/4
a pokud by tuto nabídku využil, tak Mgr. Huspek navrhuje uzavřít jednu smlouvu se všemi
vlastníky.
Rada neměla žádný jiný návrh, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu a příjezdu ve prospěch
budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I přes pozemky města p.p.č.
101/12 a 615, oba v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že dle doporučení
městského právníka bude Smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu uzavřena až
po uzavření kupní smlouvy na prodej výše uvedených pozemků a dále bude toto věcné břemeno
také nabídnuto stávajícímu vlastníkovi sousedního domu čp. 16 na st.p.č. 125 a parcely p.p.č.
101/4, vše v k.ú. Maršov I, a pokud tuto nabídku přijme, tak bude uzavřena jednu smlouva se
všemi vlastníky výše dotčených parcel.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/181/15/2019 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 8.7.2019 v 17,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 29.7.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 9.7.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
8.7.2019.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla – starosta města
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Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.07.2019
USNESENÍ č. RM/168/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že že usnesení z něj nejsou platná, protože komise nebyla usnášeníschopná (jednání se
zúčastnili pouze dva členové komise z celkového počtu 7 členů), a proto zápis nebude
zaevidován ani zveřejněn.
USNESENÍ č. RM/169/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření k PD na akci „Přístavba garáže na p.p.č.
368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“ a pověřuje starostu města, aby kontaktoval Městský
úřad v Trutnově, odbor územního plánování a rozporoval vydané Závazné stanovisko orgánu
územního plánování č.j. MUTN 38234/2019 ze dne 30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu),
protože dle názoru rady se v případě č.p. 221 ve Staré aleji nejedná o rodinný dům, ale o objekt
určený k rekreaci, který v této čistě obytné lokalitě vůbec neměl být v minulosti postaven a
přístavba garáže a terasy k tomuto objektu má sloužit rovněž pro rekreaci, takže výše uvedené
stanovisko je v rozporu s Územním plánem města Svobody nad Úpou. Dále rada města
požaduje, aby investor doplnil projektovou dokumentaci o požárně bezpečnostní řešení, zásady
organizace výstavby a způsob řešení odvodu dešťových vod ze stavby a přilehlé asfaltové
komunikace.
USNESENÍ č. RM/170/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření pro územní a stavební řízení na akci
"Rekreační objekt č.p. 44, k.ú. Maršov II, č. parc. st. 1" a požaduje od zástupce investora
doložení stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu v Trutnově, které nebylo
součástí projektové dokumentace.
USNESENÍ č. RM/171/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad
Úpou s tím, že do příští rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/172/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na pronájem části pozemku p.p.č.
625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky před barem Akvárko, a
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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/173/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/174/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu sociální pracovnice panu
, trvale bytem
, Horní Maršov, z důvodu sociální a zdravotní
naléhavosti, pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši 60.000 Kč. Pokud pan
přidělení
bytu odmítne nebo pokud neuhradí ve stanovené lhůtě jednorázový poplatek, rada schvaluje
další pořadí pro přidělení bytu č. 22 při splnění podmínek dle platných Pravidel pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to v pořadí
,
,
.
USNESENÍ č. RM/175/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně Územního plánu (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/176/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města, aby ve spolupráci s městským právníkem podali podnět Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně povolení provozu společnosti
KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických emisních limitů ve vztahu k
zápachu.
b)
člena rady pana Tomáše Hovarda, aby prověřil možnosti a cenovou dostupnost
provádění měření hluku prostřednictvím autorizované firmy.
USNESENÍ č. RM/177/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města - Pravidla pro umísťování reklamních zařízení ve sportovní hale ve
vlastnictví Města Svobody nad Úpou a návrh vzorové nájemní smlouvy (viz přílohy originálu
zápisu).
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USNESENÍ č. RM/178/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně příloh v
souvislosti s přijetím IT technika na plný pracovní úvazek v rámci pracovního poměru na dobu
neurčitou.
USNESENÍ č. RM/179/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru darovat Královéhradeckému kraji parcely p.p.č. 679/15 o výměře
231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně viz zápis).
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby do nebližšího zastupitelstva připravila podkladový materiál ve
věci majetkoprávních záležitostí (podrobně viz zápis):
1) nabídka od ÚZSVM na bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I –
jedná se o parcelu pod domy čp. 1 a 156 na začátku Staré aleje
2) vzájemné bezúplatné převody pozemků v lokalitě náměstí Svornosti - vypořádání
majetkoprávních vztahů v souvislosti s rekonstrukcí komunikace směrem do
Lázeňské ulice mezi městem a Královéhradeckým krajem:
- Město Svoboda nad Úpou, převede do vlastnictví - daruje do vlastnictví
Královéhradeckého kraje parcely p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře
47 m2, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Královéhradecký kraj daruje - převede do vlastnictví Města Svobody nad Úpou
parcely p.p.č. 706/3 o výměře 128 m2, p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 a p.p.č. 706/5 o
výměře 34 m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
a doporučuje Zastupitelstvu města tyto majetkoprávní úkony schválit.
USNESENÍ č. RM/180/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu Krakonošova
Muchomůrka (podrobně viz zápis) s tím, že se rada k danému návrhu vrátí na příští radě po
projednání s vlastníkem pozemků - společností MEGA PLUS s.r.o.
USNESENÍ č. RM/181/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu a příjezdu ve prospěch
budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I přes pozemky města p.p.č.
101/12 a 615, oba v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že dle doporučení
městského právníka bude Smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu uzavřena až
po uzavření kupní smlouvy na prodej výše uvedených pozemků a dále bude toto věcné břemeno
také nabídnuto stávajícímu vlastníkovi sousedního domu čp. 16 na st.p.č. 125 a parcely p.p.č.
101/4, vše v k.ú. Maršov I, a pokud tuto nabídku přijme, tak bude uzavřena jednu smlouva se
všemi vlastníky výše dotčených parcel.
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