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Sp. značka: SVO/1596/2019/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 16. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.07.2019
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: členové RM – Ing. Jiří Špetla, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ,
PETR HORÁČEK
Omluveni: Ing. HELMUT RUSE
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Příprava na instalaci kamerového systému po městě

2.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti věcného
břemene na stavbu připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad
Úpou

4.

Žádost o souhlas s provedením prací spojených s výměnou stávajícího vodovodního
potrubí pro objekt čp. 60 ze studny na p.p.č. 518/3 v k.ú. Maršov I

5.

Technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt Most Jana
Nepomuckého

6.

Návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu
Krakonošova Muchomůrka - výsledek jednání s vlastníkem pozemků, informace o
havarijním stavu komunikace za hotelem PROM - ulice K Muchomůrce

7.

Požadavek na opravu žlabu a části komunikace v ulici Pod Světlou Horou

8.

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci "Oprava veřejného
osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve
městě Svoboda nad Úpou"

9.

Žádost o zapůjčení plochy hřiště v areálu městského stadionu za účelem pořádání
turnaje Slowpitchové ligy

10.

Doplnění projektové dokumentace dle usnesení rady č. RM/169/15/2019

11.

Žádost o stanovisko města ve věci dodatečného stavebního povolení na stavbu
„Zastřešení manipulační plochy u čp. 540 ve Svobodě nad Úpou“

12.

Smluvní vztahy se společností Tritius Solutions a.s. na převod dat ze stávajícího
knihovní systému Clavius na nový Tritius s vazbou na poskytnutí dotace z MK ČR na
tento převod
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13.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I

14.

Dohoda o příspěvku na opravu komunikací

15.

Výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou,
platový výměr nového ředitele

1. Příprava na instalaci kamerového systému po městě
Radě města byly předloženy informace na základě schůzky zaměstnanců radnice ohledně
kamerového systému, který je provozován v Janských Lázních. IT technik města sdělil radě
technické záležitosti kolem případného provozu kamerového systému po obci s tím, že
největším problémem je zdroj elektrického proudu pro napájení. Mgr. Schön a Ing. Balcarová
dále sdělili legislativní podmínky provozování takového systému zjištěné v Janských Lázních a
dále byla vedena diskuse nad možnými kritickými místy, kde by kamery byly umístěny. Rada
se shodla, že instalaci kamerového systému doporučí zastupitelstvu k projednání, případně ke
schválení, ale je třeba zajistit další podrobné informace, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace kolem případného provozu kamerového systému po obci s tím, že členové rady do
konce týdne navrhnou místa možného umístění kamer, IT technik zajistí technické podmínky
připojení těchto míst a dále u městského právníka budou prověřeny aktuální legislativní
podmínky provozování kamerového systému. Návrh na instalaci kamerového systému bude poté
předložen zastupitelstvu k projednání, případně ke schválení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/182/16/2019 bylo přijato.
2. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 328 v Lipové aleji o pronájem části
pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění 4 parkovacích stání pro
nepodnikatelské účely. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, na kterém je umístěna veřejná komunikace, rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost vlastníka domu čp. 328 v Lipové aleji o pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za účelem umístění 4 parkovacích stání pro nepodnikatelské účely, protože
se jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, na kterém je
umístěna veřejná komunikace včetně ochranného pásma komunikace a tento pozemek není
určen pro parkování formou pronájmu konkrétnímu pronajímateli.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/183/16/2019 bylo přijato.
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3. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebnosti věcného
břemene na stavbu připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o
zřízení služebnosti věcného břemene na stavbu připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette
ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) na základě usnesení rady přijatého na
minulém jednání rady. Rada neměla k návrhu připomínky, pouze tajemnice navrhla doplnit do
čl. VII - Závěrečná ujednání bod 6) s textem o schválení smlouvy Radou města včetně čísla
usnesení (schvalovací doložka). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene
na stavbu připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že do čl. VII - Závěrečná ujednání bude doplněn bod 6) s textem o
schválení smlouvy Radou města včetně čísla usnesení (schvalovací doložka).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/184/16/2019 bylo přijato.
4. Žádost o souhlas s provedením prací spojených s výměnou stávajícího vodovodního
potrubí pro objekt čp. 60 ze studny na p.p.č. 518/3 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost společnosti barsullaneve s.r.o., IČ 01849468, se sídlem
Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou o souhlas s provedením prací spojených s výměnou
stávajícího vodovodního potrubí pro objekt čp. 60 v k.ú. Maršov I ze studny na p.p.č. 518/3 v
k.ú. Maršov I. Rada žádost projednala, prověřila vlastnictví pozemků v trase stávajícího
vodovodního potrubí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s provedením prací spojených s výměnou stávajícího vodovodního potrubí pro objekt čp. 60 v
k.ú. Maršov I ze studny na p.p.č. 518/3 v k.ú. Maršov I na základě žádosti společnosti
barsullaneve s.r.o., IČ 01849468, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že do
příštího jednání rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouva o zřízení služebnosti věcného břemene.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/185/16/2019 bylo přijato.
5. Technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt Most Jana
Nepomuckého
Radě města byl předložen technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt Most
Jana Nepomuckého (viz příloha originálu zápisu). Závěr technického posudku zní:
"Další oprava mostního objektu a udržení požadované zatížitelnosti není možné bez masívní
výměny prvků ocelové konstrukce. Náklady na opravu nosné konstrukce (vodorovná část mostu
nad opěrami) se blíží její výměně. Kompletní přestavba mostu včetně opěr by byla o cca 40%
dražší:
· Oprava nosné konstrukce 7 500 tis. Kč
· Výměna nosné konstrukce 8 500 tis. Kč
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· Kompletní přestavba 11 000 tis. Kč
Jako nejsmysluplnější se jeví varianta ponechání spodní stavby a přestavba nosné konstrukce."
Rada se shodla na tom, že předá tento technický posudek k projednání nejbližšímu
zastupitelstvu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt Most Jana Nepomuckého (viz
příloha originálu zápisu) - závěr technického posudku (viz zápis) s tím, že rada předává tento
technický posudek k projednání nejbližšímu zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/186/16/2019 bylo přijato.
6. Návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu
Krakonošova Muchomůrka - výsledek jednání s vlastníkem pozemků, informace o
havarijním stavu komunikace za hotelem PROM - ulice K Muchomůrce
Rada města se vrátila k výše uvedenému návrhu na letní využití parkovací plochy u Duncanu
pro návštěvníky projektu Krakonošova Muchomůrka, kdy pan Horáček a starosta sdělili radě,
že vlastník pozemků u Duncanu (společnost MEGA PLUS s.r.o.) předběžně nemá s letním
využitím parkovacích ploch problém, ale je třeba dojednat konkrétní podmínky pronájmu. Ke
schůzce s vlastníkem pozemků zatím nedošlo s ohledem na dobu dovolených.
Ve vazbě na výše uvedený záměr města, jak dovést návštěvníky na Krakonošovu Muchomůrku
jinudy než od lesárny, informovala tajemnice MěÚ o příšerném stavu části komunikace v ulici
K Muchomůrce, po které by měla vést část stezky na Krakonošovu Muchomůrku. Stav
komunikace je alarmující, pro návštěvníky s dětmi nebo s kočárkem či na kole přímo
nebezpečný, dle názoru tajemnice MěÚ se jedná o nejhorší komunikaci v obci a pokud by tudy
měla vést přístupová cesta a navést návštěvníky Krkonoš ke Krakonošově Muchomůrce, bylo
by vhodné se zabývat stavem této cesty. Konstatovala, že zimní údržba už zde nepřipadá v úvahu
– není jak ani čím, pokud si město nechce nechat zničit nakoupené stroje a na ruční údržbu nemá
zaměstnance. Cesta je v majetku Správy KRNAP, ten opravovat nechce, ale bezplatně převést
možná ano – město v minulosti již jednalo. Na dokreslení situace bylo radě předloženo několik
fotek z dané lokality (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu o jednáních v
minulosti se Správou KRNAP a o výsledku těchto jednání. Rada se shodla na tom, že je nutno
se stavem cesty zabýval, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání se Správou KRNAP (vlastníkem pozemku p.p.č. 565/1
v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) za
účelem opravy části komunikace v ulici K Muchomůrce, která je v havarijním stavu a výsledek
jednání bude předložen k projednání na zářijovém zastupitelstvu města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/187/16/2019 bylo přijato.
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7. Požadavek na opravu žlabu a části komunikace v ulici Pod Světlou Horou
Radě města byl předložen ústní požadavek na opravu části komunikace v ulici Pod Světlou
Horou. Na schůzce s obyvateli této lokality bylo slíbeno vedením města, že opraví část
komunikace v ulici Pod Světlou Horou - jedná se o část, kde jsou velké žulové kostky a dále byl
podán návrh na dořešení nefunkčního žlabu v komunikaci města u domu čp. 152.
Tento žlab je zcela zanešený, nedá se čistit (zřejmě vinou vlastníků domu čp. 152, kteří si rošty
připevnili napevno, nicméně oni tvrdí, že to udělala firma Landsperský po povodních, kdy rošty
zalila do asfaltu). Tajemnice konstatovala, že od obyvatel město chtělo součinnost v podobě
zrušení kontejnerů na směsný odpad, byla slíbena pomoc v zimním období s popelnicemi a
oprava komunikace byla přislíbena, aby mohli obyvatelé z této části svézt popelnice v zimě dolů
k silnici (což je rozhodně blíž než na druhou stranu ke stávajícímu kontejnerovému stání), avšak
při současném stavu komunikace v části kde jsou žulové kostky to není možné – vymleté spáry
jsou hluboké, velké žulové kostky se hýbou. Stavební technik navrhl způsob opravy včetně žlabu
(bylo projednáno dne 24.7.2019 s vlastníky domu čp. 152 a souhlasí) :
Komunikace - varianta 1 (provizorní) – vyčistit spáry mezi kameny, vyndat uvolněné kameny a
znovu usadit do betonu, zalít vyčištěné spáry betonem - životnost odhad 2-3 roky
varianta 2 (trvalejší) – nový kryt komunikace – např. asfaltobeton,
Žlab - odstranit betonový žlab s pororošty, do betonového lože vydláždit mělčí žlab z žulových
kostek K10 (kostky máme) – projednáno s vlastníky čp. 152 a souhlasí s navrhovaným řešením
Rada se danou záležitostí v rámci diskuse zabývala s tím, že s opravou komunikace nemá
problém a podle cenových nabídek na obě varianty se na příštím jednání rozhodne pro jednu z
variant. Co se týká žlabu, rada souhlasila s úpravou žlabu podle návrhu stavebního technika, ale
starosta navrhl, že podle výše cenové nabídky projedná s vlastníky domu čp. 150 finanční
spoluúčast.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby do příštího jednání rady zajistil cenové nabídky na opravu části
komunikace v ulici Pod Světlou Horou (jedná se o část, kde jsou velké žulové kostky a dále
dořešení nefunkčního žlabu v komunikaci města u domu čp. 152) dle zápisu z rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/188/16/2019 bylo přijato.

8. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci "Oprava veřejného
osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě
Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci "Oprava
veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve
městě Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo
č. SML000687 ze dne 12.7.2019 se na základě zjištěné administrativní chyby zhotovitele mění
v Příloze č. 1 – Nabídkové rozpočty pro části A), B) a C) texty u jedné položky v každém
rozpočtu A), B) a C) v oddíle Materiály tak, jak je popsáno v dodatku. Ceny se nemění a
zůstávají stejné.
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci "Oprava veřejného osvětlení v ulicích
Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo č. SML000687 ze dne
12.7.2019 se na základě zjištěné administrativní chyby zhotovitele mění v Příloze č. 1 –
Nabídkové rozpočty pro části A), B) a C) texty u jedné položky v každém rozpočtu A), B) a C)
v oddíle Materiály tak, jak je popsáno v dodatku. Ceny se nemění a zůstávají stejné.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/189/16/2019 bylo přijato.

9. Žádost o zapůjčení plochy hřiště v areálu městského stadionu za účelem pořádání
turnaje Slowpitchové ligy
Radě města byla předložena žádost zástupce týmu Sparks Mladé Buky o zapůjčení plochy hřiště
v areálu městského stadionu za účelem pořádání turnaje Slowpitchové ligy ve dnech 31.8.2019
- 1.9.2019 a určení individuální ceny pronájmu, Rada se žádostí zabývala a po krátké diskusi se
nakonec shodla na výši pronájmu a poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výši pronájmu za využití plochy hřiště v areálu městského stadionu za účelem pořádání turnaje
Slowpitchové ligy ve dnech 31.8.2019 - 1.9.2019 dle žádosti zástupce týmu Sparks Mladé Buky,
a to ve výši 2.000 Kč včetně DPH za každý den.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/190/16/2019 bylo přijato.

10. Doplnění projektové dokumentace dle usnesení rady č. RM/169/15/2019
Radě města bylo předloženo ze strany investora požadované doplnění projektové dokumentace
v souladu s usnesením rady č. RM/169/15/2019 ze dne 8.7.2019 na akci „Přístavba garáže na
p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“, a to požárně bezpečnostní řešení, zásady
organizace výstavby a způsob řešení odvodu dešťových vod ze stavby a přilehlé asfaltové
komunikace (vše viz přílohy originálu zápisu).
Dále starosta sdělil, že navštívil odbor územního plánování MěÚ v Trutnově a rozporoval
vydané Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MUTN 38234/2019 ze dne
30.4.2019 (viz zápis z minulého jednání rady), nicméně mu bylo vysvětleno, že záměr
stavebníka je v souladu a na svém stanovisku si trvají.
Dále byla vedena krátká diskuse ohledně svodu dešťové vody, kdy stavebník deklaroval, že vše
bude svedeno do nového odvodňovacího žlábku, a to včetně svodu ze stávajícího objektu čp.
221.
Tajemnice dále doplnila, že stavební řízení v tomto případě povede Ing. Putalová z hospodářskostavebního úřadu.
Další námitky již nebyly sděleny, a proto rada přijala usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“
dle projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracovala společnost JANSA
PROJEKT s.r.o., IČ 275 39 679, datum 04/2019, zak. číslo 19011 a jejího dodatku 01 z 07/2019
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/191/16/2019 bylo přijato.
11. Žádost o stanovisko města ve věci dodatečného stavebního povolení na stavbu
„Zastřešení manipulační plochy u čp. 540 ve Svobodě nad Úpou“
Radě města byla předložena žádost investora o stanovisko města ve věci dodatečného stavebního
povolení na stavbu „Zastřešení manipulační plochy u čp. 540 ve Svobodě nad Úpou“ včetně
projektové dokumentace. Rada neměla ke stavbě připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci dodatečného stavebního povolení na stavbu „Zastřešení manipulační
plochy u čp. 540 ve Svobodě nad Úpou“ dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, datum
12/2018, kterou vypracovala Marie Adamcová, Horská 177, Svoboda nad Úpou, IČ 150223941.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/192/16/2019 bylo přijato.
12. Smluvní vztahy se společností Tritius Solutions a.s. na převod dat ze stávajícího
knihovní systému Clavius na nový Tritius s vazbou na poskytnutí dotace z MK ČR na
tento převod
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně přechodu z knihovního systému Lanius
na systém Tritius. Jedná se o upgrade knihovního systému v souladu s požadavky GDPR, na
který knihovna získala dotaci od Min. kultury ČR. Obsahem podkladového materiálu jsou:
1) Rozhodnutí č.j. MK 25893/2019 OULK o poskytnutí dotace ze SR na rok 2019 na projekt
„Přechod na knihovní systém Tritius“ včetně podmínek přidělení dotace, povinností příjemce
dotace a podmínky zúčtování dotace VISK 3 na rok 2019
2) Návrh Smlouvy o dílo se společností Tritius Solutions a.s. včetně příloh č. 1 (Předávací
protokol) a 2 (Všeobecné obchodní podmínky) – na převod dat ze stávajícího systému a instalaci
knihovního systému Tritius
3) Smlouva o poskytování hostingu se společností Tritius Solutions a.s. – na hostingové služby
formou provozu SW Tritius na serverech poskytovatele (cloudové řešení)
Ve vztahu k veřejným zakázkám dotační titul v bodě 14. stanoví, že dle zákona o VZ se musí
postupovat pouze v případě podlimitních a nadlimitních VZ. To znamená, že se město musí řídit
pouze vlastní Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze
dne 10.11.2016, ale protože se jedná pouze o přechod stávajícího systému na nový systém
(upgrade) tajemnice navrhla využít výjimku v souladu s čl. I písm. e) výše uvedené Směrnice zakázky vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé spolupráce. Rada s návrhem
souhlasila.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností Tritius Solutions a.s. včetně příloh č. 1 (Předávací protokol) a 2
(Všeobecné obchodní podmínky) – na převod dat ze stávajícího systému a instalaci knihovního
systému Tritius a Smlouvu o poskytování hostingu se společností Tritius Solutions a.s. – na
hostingové služby formou provozu SW Tritius na serverech poskytovatele (cloudové řešení).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/193/16/2019 bylo přijato.
13. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 16 o pronájem části parcely p.p.č. 101/12
v k.ú. Maršov I o výměře cca 6 m2 za účelem umístění části plechové garáže, která bude
přemístěna z pozemku města na pozemek vlastníka domu p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I, ale
malým kouskem bude zasahovat na pozemek města. Rada se žádostí souhlasila, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I o výměře cca 6 m2 (dle
zákresu v příloze žádosti).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/194/16/2019 bylo přijato.
14. Dohoda o příspěvku na opravu komunikací
Starosta města informoval radu o přijatém usnesení rady č. RM/1187/95/2018 ze dne
10.10.2018, kterým rada předběžně souhlasila se záměrem stavby „Novostavba RD na st.p.č.
50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I“, ale podmínkou pro vydání kladného stanoviska a
udělení konečného souhlasu je uzavření Dohody o příspěvku na opravu komunikací, protože
záměr stavby v lokalitě na Novém světě nesporně ovlivní stav komunikace v daném místě, a
proto požaduje po investorovi předložení rozpočtu stavby za účelem stanovení výše příspěvku.
Starosta informoval radu, že požádal městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil návrh
dohody, ve které příspěvek bude řešen formou zálohy před započetím prací. Před zahájením
prací bude vyhotoven pasport stávajícího stavu komunikace, bude přijata záloha od investora a
po dokončení stavební akce bude proveden opět pasport komunikace a podle případného
poškození komunikace bude ze zálohy uhrazena oprava komunikace, pokud nebude poškozena,
záloha bude stavebníkovi vrácena. Starosta informoval radu, že stavebník s tímto řešením
souhlasí, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú.
Maršov I“ s tím, že do 31.8.2019 bude uzavřena s investorem Dohoda o příspěvku na opravu
komunikací (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/195/16/2019 bylo přijato.
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15. Výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou,
platový výměr nového ředitele
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, a to:
- zápis z druhého jednání konkursní komise ze dne 10.7.2019
- návrh jmenovacího dekretu
- výpočet započitatelné praxe pro nového ředitele
- návrh platového výměru pro nového ředitele pro účely doplnění - v rámci diskuse byl doplněn
příplatek za vedení ve výši 40%, osobní přípatek prozatím 0%
Rada vzala na vědomí všechny informace ohledně konkursního řízení, které proběhlo v měsících
červen - červenec 2019 a přijala následující usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z druhého jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ
542 24 konaného dne 10.7.2019 (viz příloha originálu zápisu).
jmenuje
b)
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Michala Krtičku ředitelem Základní školy a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou,
PSČ 542 24 na základě výsledku konkursního řízení.
schvaluje
c)
platový výměr nového ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od
1.8.2019 v souvislosti s jeho jmenováním dle bodu b) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/196/16/2019 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 29.7.2019 v 18,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 19.8.2019 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 30.7.2019. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 16. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
29.7.2019.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla – starosta města
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Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 29.07.2019
USNESENÍ č. RM/182/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace kolem případného provozu kamerového systému po obci s tím, že členové rady do
konce týdne navrhnou místa možného umístění kamer, IT technik zajistí technické podmínky
připojení těchto míst a dále u městského právníka budou prověřeny aktuální legislativní
podmínky provozování kamerového systému. Návrh na instalaci kamerového systému bude
poté předložen zastupitelstvu k projednání, případně ke schválení.
USNESENÍ č. RM/183/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost vlastníka domu čp. 328 v Lipové aleji o pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za účelem umístění 4 parkovacích stání pro nepodnikatelské účely, protože
se jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, na kterém je
umístěna veřejná komunikace včetně ochranného pásma komunikace a tento pozemek není
určen pro parkování formou pronájmu konkrétnímu pronajímateli.
USNESENÍ č. RM/184/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene
na stavbu připojení na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že do čl. VII - Závěrečná ujednání bude doplněn bod 6) s textem o
schválení smlouvy Radou města včetně čísla usnesení (schvalovací doložka).
USNESENÍ č. RM/185/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s provedením prací spojených s výměnou stávajícího vodovodního potrubí pro objekt čp. 60 v
k.ú. Maršov I ze studny na p.p.č. 518/3 v k.ú. Maršov I na základě žádosti společnosti
barsullaneve s.r.o., IČ 01849468, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že do
příštího jednání rady bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouva o zřízení služebnosti věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/186/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt Most Jana Nepomuckého (viz
příloha originálu zápisu) - závěr technického posudku (viz zápis) s tím, že rada předává tento
technický posudek k projednání nejbližšímu zastupitelstvu.
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USNESENÍ č. RM/187/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání se Správou KRNAP (vlastníkem pozemku p.p.č. 565/1
v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) za
účelem opravy části komunikace v ulici K Muchomůrce, která je v havarijním stavu a výsledek
jednání bude předložen k projednání na zářijovém zastupitelstvu města.
USNESENÍ č. RM/188/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby do příštího jednání rady zajistil cenové nabídky na opravu části
komunikace v ulici Pod Světlou Horou (jedná se o část, kde jsou velké žulové kostky a dále
dořešení nefunkčního žlabu v komunikaci města u domu čp. 152) dle zápisu z rady.
USNESENÍ č. RM/189/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci "Oprava veřejného osvětlení v ulicích
Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo č. SML000687 ze dne
12.7.2019 se na základě zjištěné administrativní chyby zhotovitele mění v Příloze č. 1 –
Nabídkové rozpočty pro části A), B) a C) texty u jedné položky v každém rozpočtu A), B) a C)
v oddíle Materiály tak, jak je popsáno v dodatku. Ceny se nemění a zůstávají stejné.
USNESENÍ č. RM/190/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výši pronájmu za využití plochy hřiště v areálu městského stadionu za účelem pořádání turnaje
Slowpitchové ligy ve dnech 31.8.2019 - 1.9.2019 dle žádosti zástupce týmu Sparks Mladé
Buky, a to ve výši 2.000 Kč včetně DPH za každý den.
USNESENÍ č. RM/191/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“
dle projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracovala společnost JANSA
PROJEKT s.r.o., IČ 275 39 679, datum 04/2019, zak. číslo 19011 a jejího dodatku 01 z 07/2019
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/192/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci dodatečného stavebního povolení na stavbu „Zastřešení manipulační
plochy u čp. 540 ve Svobodě nad Úpou“ dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby,
datum 12/2018, kterou vypracovala Marie Adamcová, Horská 177, Svoboda nad Úpou, IČ
150223941.
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USNESENÍ č. RM/193/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností Tritius Solutions a.s. včetně příloh č. 1 (Předávací protokol) a 2
(Všeobecné obchodní podmínky) – na převod dat ze stávajícího systému a instalaci knihovního
systému Tritius a Smlouvu o poskytování hostingu se společností Tritius Solutions a.s. – na
hostingové služby formou provozu SW Tritius na serverech poskytovatele (cloudové řešení).
USNESENÍ č. RM/194/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I o výměře cca 6 m2 (dle
zákresu v příloze žádosti).
USNESENÍ č. RM/195/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú.
Maršov I“ s tím, že do 31.8.2019 bude uzavřena s investorem Dohoda o příspěvku na opravu
komunikací (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/196/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z druhého jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ
542 24 konaného dne 10.7.2019 (viz příloha originálu zápisu).
jmenuje
b)
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Michala Krtičku ředitelem Základní školy a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou,
PSČ 542 24 na základě výsledku konkursního řízení.
schvaluje
c)
platový výměr nového ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od
1.8.2019 v souvislosti s jeho jmenováním dle bodu b) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).
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