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Sp. značka: SVO/3449/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.10.2020
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Představení společnosti Apartmány Svoboda, s.r.o.

2.

Projednání návrhu směny pozemků v Maršově II

3.

Analýza příspěvků organizacím veřejného charakteru (DSO, sdružení atd.) a žádost
společnosti MAS Krkonoše, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021

4.

Darovací smlouva na projekt realizace rozcestníku na Rýchorách

5.

Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-019-00951961/2020 ze strany SFŽP ČR
na akci - Oprava VO města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská a návrh na
podání námitek

6.

Opakované poptávkové řízení v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě
nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“

7.

Návrh Kupní smlouvy na nákup průmyslové soli na zimní údržbu

8.

Žádost o koupi části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o souhlas se stavbou a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB a
dohoda o umístění stavby na akci "Kabel nn pro připojení p.č. 782/2, k.ú. Svoboda
nad Úpou"

10.

Rozhodnutí o pronájmu dílu č. 4 pozemku p.č. 90/1, k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě záměru města č. 16/2020 a usnesení č. RM/456/34/2020

11.

Sociální bydlení - úprava výměr jednotlivých bytů dle skutečnosti, přidělení
sociálního bytu č. 6

12.

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021 - stanovení investičních priorit pro rok 2021
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1. Představení společnosti Apartmány Svoboda, s.r.o.
Starosta informoval radu, že zástupci společnosti Apartmány Svoboda, s.r.o. požádali o možnost
představit osobně v radě záměr změny stavby před dokončením, který se týká výstavby bytových
domů v areálu bývalé mateřské školky na Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena v roce
2007 stavebním povolením HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly zatím postaveny
bytové domy A a B, ve kterých je realizováno 12 bytových jednotek. Plánovaná změna počítá s
vybudováním dalších 38 bytových jednotek v bytových domech C a D. Dle stavebního povolení z
roku 2007 má být vybudováno v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v bytovém
domě D pak 17 účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do
100 m2. Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr žadatele a investora
vybudovat v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho 4 jednotky o jedné obytné
místnosti a 15 jednotek do 100 m2. Starosta informoval radu, že návštěvu zástupců společnosti
odvolal s ohledem na zvyšující se riziko nákazy nemocí Covid-19 a požádal je, aby podkladové
materiály zaslali emailem. Rada tedy obdržela Situační výkres dopravy v klidu, Přílohu č. 1 výpočet dopravy v klidu dle schválené PD a Přílohu č. 2 - výpočet dopravy v klidu dle
navrhovaného stavu v rámci změny stavby před dokončením (vše viz přílohy originálu zápisu).
Rada se shodla na tom, že tuto záležitost předá k projednání a k vydání stanoviska komisi pro rozvoj
města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání a k vydání stanoviska ve věci záměru investora, a to změny
stavby před dokončením, která se týká výstavby bytových domů v areálu bývalé mateřské školky
na Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena v roce 2007 stavebním povolením
č.j. HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly zatím postaveny bytové domy A a B, ve
kterých je realizováno 12 bytových jednotek. Plánovaná změna počítá s vybudováním dalších 38
bytových jednotek v bytových domech C a D. Dle stavebního povolení z roku 2007 má být
vybudováno v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v bytovém domě D pak 17
účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do 100 m2.
Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr žadatele a investora vybudovat
v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho 4 jednotky o jedné obytné místnosti
a 15 jednotek do 100 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/490/39/2020 bylo přijato.
2. Projednání návrhu směny pozemků v Maršově II
Radě města byl předložen starostou zpracovaný podkladový materiál na projednání návrhu směny
pozemků v Maršově II se společností Pod Černým vrchem s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Rada města se danou záležitostí zabývala dne 13.7.2020 na 33. schůzi, a to na základě prováděné revize
katastrů ve Svobodě nad Úpou ze strany Kat. úřadu v Trutnově v rámci bodu 3) a tehdy přijala usnesení
č. RM/436/33/2020:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu města k předložení návrhu na směnu
části parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (písemnost č.j. SVO/2118/2020 doručená do datové
schránky dne 29.6.2020). Na části pozemku p.p.č.154/12 (vlastníkem je společnost Pod Černým vrchem
s.r.o.) se nachází část komunikace patřící městu, která by měla jít správně po p.p.č. 378/4 (ostatní
komunikace), ale historicky se směr cesty změnil. Město se již delší dobu snaží s vlastníkem dohodnout
podmínky, za kterých by se situace vyřešila. Jedno z možných řešení je získat od vlastníka část pozemku
154/12 tak, aby byla cesta na pozemku města. Město by tak mohlo navázat na svůj pozemek 123/1.
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Vlastník pozemku p.p.č. 154/12 situaci města chápe a dal obecný návrh na směnu požadované části
pozemku za jiné pozemky města, a to části pozemků p.p.č. 380, 378/1, 159/3 a 364/4, vše v k.ú Maršov
II. Dále také vlastník p.p.č. 154/12 nabízí ke směně část své parcely p.p.č. 374, po které rovněž vede
část obecní cesty k domu čp. 149. Rada stanovila, že do směny využije část pozemku p.p.č. 378/1 a
pozemek p.p.č. 159/3. Pozemek 364/4 není města a pozemek p.p.č. 380 je komunikací, která vede na
soukromé pozemky rodiny Leškových, a proto tento pozemek do případné směny nedoporučila. Dále
rada stanovila, že využije nabídky společnosti a společně s jednatelkou společnosti projde rozsah částí
přímo v terénu při pochůzce.
Pochůzka v terénu se uskutečnila dne 22.7.2020 za účasti manželů Říhových, členů rady a tajemnice
MěÚ. Výstupem byl návrh řešení problému města s komunikací a kanalizací, která vede po pozemku
p.p.č.154/12 v k.ú. Maršov II. Návrh původně počítal se směnou části pozemku p.p.č.154/12, cca 250
m2 (viz příloha 3) za pozemek (nebo jeho část) města p.p.č.159/3, který ale nebyl Říhovými
akceptován. Zájem mají o část pozemku p.p.č. 380 – ostatní plocha, ost. komunikace. Situace vlastníků
jednotlivých pozemků v lokalitě je v příloze č.1. V příloze č. 2 je zakreslena část pozemku p.p.č.380 ve
vlastnictví města (cca 630 m2) do případné směny za část p.p.č 154/12 (cca 250 m2). S tímto návrhem
byl seznámen i majitel pozemků p.p.č.216/1 (přístup z obecního pozemku 380) a 230/1 Marcel Leško,
který nemá k navrhovanému řešení námitky dle sdělení starosty. V původním návrhu řešení pozemků
v Maršově II a dle obsahu místního šetření jsou i další možnosti nájmů, směny nebo prodejů pozemků
se společností, ale v první fázi chce město vyřešit problém na části p.p.č. 154/12, kde je umístěna část
místní komunikace a odvodňovací žlab. Po jednání s Říhovými dne 13.10.2020 došlo k dohodě, že
předpokladem k jednání o dalších možnostech je dokončení výše uvedené směny.
Rada krátce diskutovala nad danou záležitostí, přičemž tajemnice ještě tuto diskusi doplnila
konstatováním, že současný stav (myšleno vztahy mezi vlastníky některých nemovitostí a společností
Pod Černým vrchem s.r.o.) v dané lokalitě je velmi špatný s ohledem na komplikace s umístěním staveb
na p.p.č. 154/12 (i když stavba komunikace je na tomto pozemku spoustu desítek let) a daná záležitost
by si zasloužila řešení, v rámci kterého musí obě strany ustoupit od svých zarytých postojů a nalézt
společnou shodu. Návrh řešení považuje za krok správným směrem, protože pozemek p.p.č. 380 v k.ú.
Maršov II město nevyužívá ani se o něj nestará. Sice je tento pozemek způsobem využití ostatní
komunikace, ale fakticky se o komunikaci nejedná, protože vyježděná cesta vede po cizích pozemcích.
Pokud by ji město chtělo zprovoznit (na svém pozemku p.p.č. 380), muselo by nejprve celou parcelu
podrobně geodeticky vytyčit a těleso komunikace přemístit, resp. vybudovat nově. Vzhledem k tomu,
že v dané části město nemá žádný investiční potenciál ani lokalitu s rozsáhlými vlastními pozemky, tak
z hlediska požadavku přístupu ke zbytku části pozemku nahoře nad trafostanicí, uvedla, že na spousty
jiných pozemků město také nemá přímý přístup, ale třeba tento konkrétně může být využit pro nějaké
případné další směny v budoucnu s kýmkoliv. Důležité je, že uvedený problém v obytné části Maršova
II komplikuje vlastníkům nemovitostí za touto částí pozemku údržbu jejich nemovitostí, dochází k
napadání stavebních řízení atd. a stavební úřad je zahlcen těmito podáními. Požadavek na přístup ke
zbývající části p.p.č. 380 nad trafostanicí ji přijde v porovnání se zajištěním přístupu v centru obytné
části pro mnoho vlastníků nemovitostí jako nesmyslný. Rada se shodla na tom, že návrh kompromisního
řešení směny tak, jak navrhuje starosta je pro radu akceptovatelný a předá jej v této podobě k projednání
zastupitelstvu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2) v k.ú. Maršov
II (trvalý travní porost) ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku
p.p.č.380 (cca 630 m2) v k.ú. Maršov II (odůvodnění - viz podrobně zápis) s tím, že i když nejsou
ceny směňovaných pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a
nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/491/39/2020 bylo přijato.
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3. Analýza příspěvků organizacím veřejného charakteru (DSO, sdružení atd.) a žádost
společnosti MAS Krkonoše, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021
Starosta předložil radě analýzu příspěvků organizacím veřejného charakteru (DSO - dobrovolné
svazky obcí, profesní spolky či jiné spolky), do kterých město platí členské příspěvky nebo je
podporuje jinak finančně:
1) Svazek obcí Východní Krkonoše, IČ 71188371 - DSO, www.vychodnikrkonose.cz, 93.500 Kč
- roční členský příspěvek
2) Krkonoše - svazek měst a obcí, IČ 70157898 - DSO, www.krkonose.eu, 10.000 Kč - do fondu
cestovní ruchu, 20.000 Kč - roční členský příspěvek
3) Svaz města a obcí České republiky, IČ 63113074 - spolek, www.smocr.cz, 11.310 Kč - roční
členský příspěvek za rok 2020
3) Místní akční skupina Krkonoše, z.s., IČ 27005844 - spolek, www.maskrkonose.cz, 20.620 Kč poskytnutý finanční dar v roce 2020 (bude-li schváleno zastupitelstvem v prosinci v rámci
rozpočtového opatření), 10 Kč / 1 obyvatele
4) Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, IČ 64224619 - zájmové
sdružení právnických osob, www.euro-glacensis.cz, 12.372 Kč - členský příspěvek
6 Kč / 1 obyvatele v roce 2020
6) Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 60126361 - spolek,
www.tajemnici.cz, 1.500 Kč - roční členský příspěvek
Ročně se jedná o částku cca 170.000 Kč. A to ještě město čeká příspěvek do nově vznikající
destinační společnosti Svazku obcí Východní Krkonoše, která se připravuje.
Dále byla radě předložena žádost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., IČ 27005844 o finanční dar
pro rok 2021 ve stejné výši 20.620 Kč, tj. 10 Kč / 1 obyvatele.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
analýzu příspěvků organizacím veřejného charakteru (DSO - dobrovolné svazky
obcí, profesní spolky či jiné spolky), do kterých město platí členské příspěvky nebo
je podporuje jinak finančně (podrobně viz zápis).
projednala
b)
žádost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., IČ 27005844 o finanční dar pro rok 2021
ve stejné výši 20.620 Kč, tj. 10 Kč / 1 obyvatele s tím, že tato částka bude zapracována
do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/492/39/2020 bylo přijato.

4. Darovací smlouva na projekt realizace rozcestníku na Rýchorách
Starosta předložil radě aktuální informace ohledně finanční spoluúčasti při rekonstrukci
rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy. Rada města dne 11.5.2020 na své 30. schůzi příspěvek na
opravu rozcestníku schválila ve výši 8.836 Kč usnesením č. RM/392/30/2020. Dne 30.9.2020
město obdrželo finální znění Darovací smlouvy se Správou Krkonošského národního parku (viz
příloha originálu zápisu), kde je vyčíslen příspěvek města na 7.000 Kč, který je nižší, než původně
předpokládaný. Na rozcestníku jsou uvedeny názvy těchto obcí: Žacléř, Malá Úpa, Trutnov, Horní
Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky. Rada neměla k danému tématu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Darovací smlouvy se Správou Krkonošského národního parku (viz příloha originálu zápisu),
kde je vyčíslen příspěvek města ve výši 7.000 Kč jako konečná finanční spoluúčast při rekonstrukci
rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy. Tento příspěvek bude financován z rozpočtu kultury tak
jak bylo stanoveno v usnesení č. RM/392/30/2020 z 11.5.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/493/39/2020 bylo přijato.
5. Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-019-00951961/2020 ze strany SFŽP ČR na
akci - Oprava VO města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská a návrh na podání
námitek
Radě města byl předložen Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-019-00951961/2020 ze
strany SFŽP ČR na akci - Oprava VO města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská a dále
formulace námitek proti tomuto protokolu (oboje viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice
informovala zastupitele o jednání s panem Holendou z KÚ Královéhradeckého kraje, který pomohl
tajemnici MěÚ s formulací připomínek k tomuto protokolu a jednoznačně doporučuje námitky proti
protokolu podat. Rada neměla připomínky k podání námitek proti protokolu, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-019-00951961/2020 ze strany SFŽP ČR
na akci - Oprava VO města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská (viz příloha
originálu zápisu).
schvaluje
b)
podání námitek proti protokolu dle bodu a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy
originálu zápisu a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila podání námitek ve stanovené
lhůtě do 30 dnů od obdržení protokolu, tj. do 26.10.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/494/39/2020 bylo přijato.
6. Opakované poptávkové řízení v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad
Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace k opakovanému poptávkovému
řízení v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“,
a to:
1) Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
2) Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen "Výzva")
3) Návrh Smlouvy o dílo, který je nedílnou přílohou Výzvy (dále jen "SOD"),
vše viz přílohy originálu zápisu.
Rada diskutovala nad zadávací dokumentací, ve které byl stanoven limit pro maximální možnou
nabídkovou cenu ve výši 1.391.000 Kč bez DPH s odkazem na stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky. Dále rada diskutovala o termínech realizace veřejné zakázky s tím, že upravila
termíny ve Výzvě i v SOD takto:
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- odevzdání projektové dokumentace do 31.8.2021 ve stupni pro stavební povolení
- do 30.9.2021 – ve stupni pro provedení stavby včetně položkových rozpočtů a slepých rozpočtů
pro výběr zhotovitele.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kompletní zadávací dokumentaci k opakovanému poptávkovému řízení v rámci
VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový
sál a zázemí“, a to:
1) Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
2) Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen
"Výzva")
3) Návrh Smlouvy o dílo, který je nedílnou přílohou Výzvy (dále jen "SOD"),
vše viz přílohy originálu zápisu s tím, že byly upraveny termíny ve Výzvě i v SOD
takto:
- odevzdání projektové dokumentace do 31.8.2021 ve stupni pro stavební povolení
- do 30.9.2021 – ve stupni pro provedení stavby včetně položkových rozpočtů a
slepých rozpočtů pro výběr zhotovitele.
b)

výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se sídlem U Horní brány 29,
550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01
Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem Novodvorská 232, 541 01
Trutnov.
c)
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 40. schůze Rady města dne
9.11.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/495/39/2020 bylo přijato.
7. Návrh Kupní smlouvy na nákup průmyslové soli na zimní údržbu
Radě města byl předložen návrh Kupní smlouvy na nákup průmyslové soli na zimní údržbu se
společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu). Do
smlouvy bylo letos zapracováno ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy (bod 3.3.) a
možnost jednání o cenách a podmínkách smlouvy na další roky (bod 4.2). Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu na nákup průmyslové soli na zimní údržbu se společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu), do které bylo letos zapracováno
ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy (bod 3.3.) a možnost jednání o cenách a
podmínkách smlouvy na další roky (bod 4.2).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/496/39/2020 bylo přijato.
6

8. Žádost o koupi části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o koupi části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48 m2 od
vlastníka garáže na této části parcely. Žádost byla podána na základě usnesení Zastupitelstva města
č. ZM/143/14/2020 ze dne 14.9.2020. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníka garáže o koupi části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48 m2 pod stavbou garáže
s tím, že po žadateli bude požadovaná úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování
geometrického plánu a znaleckého posudku. Pokud nebude záloha uhrazena, město zpracování
geometrického plánu a znaleckého posudku nebude objednávat.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/497/39/2020 bylo přijato.
9. Žádost o souhlas se stavbou a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB a
dohoda o umístění stavby na akci "Kabel nn pro připojení p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad
Úpou"
Radě města byl předložen podkladový materiál s žádostí o souhlas města coby vlastníka pozemku
p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, žádost o vyjádření ke stavbě a návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení VB a dohoda o umístění stavby na akci "Kabel nn pro připojení p.č. 782/2, k.ú.
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o stavbu podzemního kabelového
vedení pro napojení dobíjecí stanice pro automobily, která bude umístěna v prostoru čerpací stanice
Benzina. Rada se žádostmi zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
jako vlastník pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou souhlas ke stavbě s
názvem "Kabel nn pro připojení p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou", kdy se jedná o
stavbu podzemního kabelového vedení pro napojení dobíjecí stanice pro automobily,
která bude umístěna v prostoru čerpací stanice Benzina.
schvaluje
b)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2019997/VB/2 na akci "Svoboda nad Úpou, knn pro p..č. 782/2", jejímž
předmětem je podzemní kabelové vedení umístěné na části p.p.č. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) ve vazbě na usnesení v bodě a) s
tím, že náhrada za věcné břemeno bude činit 2.000 Kč bez DPH (40 délkových metrů
/ 50,-Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/498/39/2020 bylo přijato.
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10. Rozhodnutí o pronájmu dílu č. 4 pozemku p.č. 90/1, k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě záměru města č. 16/2020 a usnesení č. RM/456/34/2020
Radě města byla předložena na základě zveřejněného záměru města č. 16/2020 jediná žádost pana
o propachtování části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, díl 4 o výměře
95 m2. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, díl 4 o výměře 95 m2 a uzavření
pachtovní smlouvy s panem
za pachtovné ve výši 500 Kč ročně, za účelem pachtu
- zahrádka, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje Mgr. Schöna,
aby připravil pachtovní smlouvu starostovi k podpisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/499/39/2020 bylo přijato.
11. Sociální bydlení - úprava výměr jednotlivých bytů dle skutečnosti, přidělení
sociálního bytu č. 6
V rámci tohoto bodu bylo radě předloženo několik dílčích záležitostí:

označení bytu

1 (1NP)
2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

velikost

1 + KK
1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
1 + KK
CELKEM

projektantská
podlahová
ploch (m2) dle
žádosti o
dotaci

25,6
45,5
49,3
41,8
74,9
41,2
278,3

označení bytu

1 (1NP)
2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

velikost

1 + KK
1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK
CELKEM

projektantská
podlahová
ploch (m2) dle
skutečného
provedení
stavby

25,6
45,5
49,3
41,8
74,9
55,2
292,3

označení bytu

1 (1NP)
2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

velikost

1 + KK
1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK
CELKEM

dle skutečného
přeměření
čistých
podlahových
ploch (m2)

24,5
44,6
47,7
40
69,6
50,2
276,6

Projektantské podlahové plochy jsou určeny včetně obvodových zdí a vnitřních příček. Bylo
provedeno ruční přeměření skutečných čistých podlahových ploch v jednotlivých bytech.
Konzultováno s dotačním managerem – máme pronajmout dle skutečných výměr, pokud
v budoucnu bude dotační kontrolní orgán rozporovat, tak projektant stanovil podlahové plochy
v souladu s metodikou dotačního titulu, ale z hlediska nájemního vztahu je logické, že nájemci
budou hradit nájemné za čistou podlahovou plochu.
Rozdíl činí zanedbatelných 1,7 m2 a vzhledem tomu, že dotace je poskytována ve výši cca 40.000
Kč / na 1 m2 podlahové plochy, tak riziko ponížení činí cca 57 tis. Kč, pokud bude někdy vůbec
toto rozporováno, protože projektantská podlahová plocha (dle metodiky dotačního titulu) byla
dokonce navýšena s ohledem na vznik mezaninu v bytě č. 6.
S ohledem na tuto skutečnost tajemnice navrhla v Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla
pro přidělování a užívání sociálních bytů v části 3.2 změnit tabulku takto:
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označení bytu

velikost

projektantská podlahová
ploch (m2) dle skutečného dle skutečného přeměření čistých
podlahových ploch (m2) a pro
provedení stavby (včetně
účely stanovení výše nájemného
obvodových zdí a
vnitřních příček)

1 (1NP)

1 + KK

25,6

24,5

2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK
CELKEM

45,5
49,3
41,8
74,9
55,2
292,3

44,6
47,7
40,0
69,6
50,2
276,6

poznámka

pro os oby s e s níženou
s chopnos tí pohybu

Dále byl radě předložen návrh na stanovení nájemného a výše úhrad v jednotlivých bytech takto:
Sociální byty v čp. 473
označení bytu

1 (1NP)
2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

velikost

1 + KK
1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK
CELKEM

dle skutečného
přeměření
čistých
podlahových
ploch (m2)

24,5
44,6
47,7
40
69,6
50,2
276,6

nájemné za 1
m2

64,70
64,70
64,70
64,70
64,70
64,70

výpočet
nájemného za
celý byt

1 585
2 886
3 086
2 588
4 503
3 248

zálohy na
energie - plyn

1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 500,00
2 000,00

zálohy na
energie elektřina

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 200,00

zálohy na
energie vodné a stočné

500,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
1 000,00

Zálohy na
služby

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

CELKEM

4 485
6 286
6 486
5 988
10 403
7 848

Služby:
Uklízečka rekapitulace mzdy v rámci DPP:
3 hodiny týdně / 100,- = 300 Kč x 4 týdny průměrně = 1200 Kč měsíčně / 6 byty = 200 Kč měsíčně do služeb
Spotřeba elektřiny společné prostory chodby:
odhad každý byt 80 Kč měsíčně / x 6 bytů
Manipulace s odpady (úklid místnosti + výnos popelnic k výsypu a poté úklid)
týdně 1 hodina pracovníka technické čety / 180 Kč / x 4 týdny = 720 Kč : 6 byty = 120 Kč

Stanovení výše nájemného se řídí limitem nájemného, který stanovuje MMR:
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika/programy-dotace/metodika-pro-uzaviraninajemnich-smluv-k-podporova/najemne-v-bytech,-na-jejichz-vystavbu-byla-poskytn
Dále byla rada informována, že v souladu s dotačním titulem byla na web města do sekce Sociální
bydlení zpracována tabulka s aktuální transparentní nabídkou volných sociálních bytů takto:
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Transparentní nabídka volných sociálních bytů
v objektu na adrese nám. Svornosti 473 ve Svobodě nad Úpou
Projekt s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“ byl podpořen dotací Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – IROP, prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 80. kolová výzva –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971.
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení: 6
Vlastník a pronajímatel bytů pro sociální bydlení:
Město Svoboda nad Úpou, IČ 00278335, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou

velikost

projektantská podlahová
ploch (m2) dle skutečného dle skutečného přeměření čistých
provedení stavby (včetně
podlahových ploch (m2) a pro
obvodových zdí a
účely stanovení výše nájemného
vnitřních příček)

poznámka

STAV

1 (1NP)

1 + KK

25,6

24,5

pro os obu s e s níženou
s chopnos tí pohybu

VOLNÝ

2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK

45,5
49,3
41,8
74,9
55,2

44,6
47,7
40,0
69,6
50,2

/
/
/
/
/

VOLNÝ
VOLNÝ
VOLNÝ
VOLNÝ
VOLNÝ

Tajemnice dále informovala, že s ohledem na cílovou skupinu (viz níže) a na formulaci osoby
v bytové nouzi dle dotačních podmínek a Pravidel pro přidělování a užívání sociálních bytů zatím
nelze schválit přidělení žádného z bytů, protože bohužel nikdo z žadatelů zatím nesplnil podmínky
a jejich žádosti byly zamítnuty.
Osoba v bytové nouzi dle Pravidel a dotačních podmínek
Osobou v bytové nouzi se pro účely těchto Pravidel rozumí osoba v ekonomicky
produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu,
nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační
nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné
hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje
podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Cílové skupiny pro přidělení sociálních bytů
• osoby spící venku,
• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• osoby po opuštění věznice,
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
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• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení) pokud bydlí zletilý potomek u rodičů, nejde o osobu přechodně bydlící u příbuzných,
protože zde zpravidla trvale bydlí. Zletilý potomek bydlící u rodičů může být zařazen
pouze pod cílovou skupinu osob bydlících v bytě bez právního důvodu, ale pouze za
předpokladu, že má soudní příkaz k vystěhování z bytu, ve kterém s rodiči žije),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu (pokud se jedná např. o zletilého potomka
žijícího v bytě s rodiči, tak bude spadat do cílové skupiny pouze v případě, kdy doloží
soudní příkaz k vystěhování z bytu, ve kterém s rodiči žije),
• osoby v nezákonně obsazené budově,
• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou
možnost bydlení),
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,
v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve
mohlo být obyvatelné)
Tajemnice informovala radu o krocích sociální pracovnice ve věci vyřizování žádostí (doposud
byly podány dvě žádosti). Problém spočívá v tom, že pokud má žadatel platnou nájemní smlouvu
na dobu určitou (např. do 31.12.2020) a nedostal písemnou výpověď od pronajímatele, nelze
takového žadatele považovat za osobu z cílové skupiny. Příjemce dotace musí podle dotačních
pravidel mít zpracovánu transparentní nabídku volných bytů, což bylo již učiněno. Pokud by město
chtělo pronajmout byt někomu mimo cílovou skupinu (což dotační titul umožňuje), musí
prokazatelně doložit v rámci budoucích monitorovacích zpráv a kontrol, že byly uspokojeny
bytové potřeby cílové skupiny, přičemž je důležité, aby obce nevnímaly sociální bydlení jako řešení
bytové situace svých občanů, ale jako řešení situace osob v bytové nouzi obecně. Z toho tedy
logicky vyplývá, že pokud nemáme zájemce v rámci cílové skupiny z řad našich občanů ani
nejbližších okolních obcí (sociální práce je vykonávána v rámci pověřeného obecního úřadu i pro
okolní obce), tak bychom měli nabídnout byty dál směrem k Trutnovu například prostřednictvím
Úřadu práce, MěÚ v Trutnově apod. Pokud se byty nepodaří obsadit, budeme tak muset učinit i
s rizikem toho, že byty obsadíme „bezdomovci“ z Trutnova například. Nicméně obci coby příjemci
dotace nebude nikdo nařizovat a ani nemůže, že s konkrétní osobou musí uzavřít nájemní smlouvu
(viz dotační podmínky rovněž). Jediným rizikem je vrácení poměrné části dotace za neobsazenost
bytů. Udržitelnost projektu je 5 let (během těchto let se musí podávat zprávy o udržitelnosti
projektu), ale celý projekt je veden v režimu podpory de minimis po dobu 20 let, kdy i po
předchozích 5 letech musí příjemce dotace dodržovat dotační podmínky (ale nemusí už předkládat
monitorovací zprávy).
Na základě výše uvedených informací podal starosta do diskuse návrh na to, aby se obec vzdala
dotace a byty, které jsou opravdu luxusní a nikdo nečekal, že rekonstrukcí objektu vzniknou takto
luxusní byty, město pronajímalo za běžných podmínek. Pokud by město dotaci vrátilo, mohlo by
byty pronajmout svým svobodským občanům či rodinám, u kterých by nehrozilo riziko ničení bytů
a společných prostor, a to i s ohledem na skutečnost, že druhou část objektu chce město využít pro
kulturní účely a vstupní vestibul v přízemí by měl sloužit pro vstup do druhé poloviny objektu.
Doplnil, že samozřejmě nechce, aby se o tom rozhodlo ihned, ale rád by tento námět do diskuse
zařadil do programu jednání zastupitelstva k diskusi a zjistit, jaký názor na to mají všichni
zastupitelé.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu tabulky v části 3.2 v dokumentu Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla
pro přidělování a užívání sociálních bytů dle zápisu.
b)
stanovení nájemného a výše úhrad v jednotlivých bytech dle zápisu.
bere na vědomí
c)
aktuální informace o sociálním bydlení, zejména pak zpracovanou tabulka s
transparentní nabídkou volných sociálních bytů, která byla zveřejněna na webu města
v souladu s Pravidly pro přidělování a užívání sociálních bytů a v souladu s dotačními
podmínkami a informaci o tom, že zatím nikdo z žadatelů nesplnil podmínky pro
přidělení sociálního bytu.
projednala
d)
problematiku přidělování sociálních bytů ve smyslu splnění dotačních podmínek,
zejména přidělení bytu lidem z cílové skupiny a předává zastupitelům k diskusi na
nejbližší jednání zastupitelstva možnost vrácení dotace na rekonstrukci části objektu
čp. 473 na sociální byty s cílem pronajímat tyto byty poté svobodským rodinám a
občanům bez podmínek dotačního titulu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/500/39/2020 bylo přijato.
12. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021 - stanovení investičních priorit pro rok 2021
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně přípravy rozpočtu na rok 2021, související
zejména s potřebou stanovit investiční priority pro rok 2021 tak, aby mohl být do příštího jednání
rady připraven návrh rozpočtu k projednání. Zastupitelstvo se bude konat 14.12.2020, návrh
rozpočtu musí být zveřejněn minimálně 15 dní před projednáváním na úřední desce – tzn.
nejpozději v pátek 27.11.2020 musí být zveřejněn, což znamená, že na další schůzi rady dne
9.11.2020 by měl být návrh rozpočtu pro účely zveřejnění schválen (další rada je až 30.11.),
případně by musela být svolána mimořádná schůze rady v období mezi 10.11. – 27.11. jen k návrhu
rozpočtu. Tajemnice konstatovala, že návrh rozpočtu na rok 2021 by měl být zpracován ve velmi
úsporném režimu s ohledem na vývoj ekonomických dat, takže doporučuje v rámci investic pouze
dokončit rozpracované akce:
Dokončení Územního plánu dle smluvního vztahu - zbývající částka
Zpracování PD na rekonstrukci mostu Nepomuckého (vysouteženo)
Oprava veřejného osvětlení - IV. etapa (aut. nádraží + Sluneční stráň 3 úseky) podává se žádost o dotaci, náklady dle projektantského rozpočtu
Zpracování PD na rekonstrukci druhé části objektu čp. 473 - schváleno zadávací
řízení, dle předpokládané hodnoty VZ
IS GINIS - pořízení modulu na eSpisovnu a elektronické skartační řízení (nebylo
realizováno letos, nestihlo se)
DPS - nákup vozidel z dotace (zatím bylo nakoupeno 1 vozidlo), na 3 se čeká,
není jasné, zda se stihne zrealizovat letos či z kraje příštího roku. Naproti tomu
bude v příjmu nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši přijaté dotace z
celého projektu
Projekční činnost obecně - bylo by vhodné stanovit okruh priorit, za MěÚ návrh výměna oken v přední části radnice a obnova fasády radnice
CELKEM

109 000
545 000
5 504 000
1 684 000
300 000

1 387 000

2 000 000
11 529 000

Dále tajemnice sdělila, že do 27.10.2020 by měly obě příspěvkové organizace, vedoucí technické
čety a správce stadionu poslat požadavky na rozpočet pro rok 2021. S ohledem na ekonomický
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vývoj, který dopadá samozřejmě i do rozpočtů měst a obcí byli všichni požádáni o zvážení každého
požadavku a požadovat pouze nezbytně nutné či havarijní záležitosti. Vývoj koronavirové situace
zatím nelze odhadnout. ale téměř s jistotou se dá očekávat, že města a obce čekají 2 – 3 chudé roky,
kdy bude potřeba čerpat každou korunu z dotačních titulů (i když s nimi souvisí spousta
byrokratických úkonů a práce) ale je to jediná šance, jak něco koupit, postavit či zrekonstruovat.
Daňové výnosy v příštím roce zaznamenají zcela určitě pokles a bude dobré, pokud jimi město
pokryje mandatorní výdaje a úvěrové splátky. Návrh rozpočtu na daný rok je primární dokument
hospodaření každé obce pro daný kalendářní rok a v průběhu roku se samozřejmě přijímají
rozpočtová opatření. Takže pokud se situace zlepší v průběhu roku 2021 i s odhadem budoucího
vývoje, tak bude možné opět posílit výdajovou stránku rozpočtu v rámci takových rozpočtových
opatření. Vedení státu sice vyzývá obce, aby investovaly, ale pokud budou obce a města neuváženě
investovat, tak si vyčerpají rezervy a může dojít k finančním problémům. V rámci prvotního návrhu
rozpočtu na příští rok tedy tajemnice doporučuje finanční opatrnost, protože současná situace je
nejhorší, jakou kdy města a obce zažila ve vztahu k obecním financím, a tak je třeba k nim
přistupovat s myšlenkou na budoucnost. Současná výborná finanční kondice města (myšleno
finanční rezervy, úspěch v čerpání dotací, rozumná zadluženost, uvážené čerpání mandatorních
výdajů) je výsledkem spousty let dobrého plánování a rozhodování v předchozích letech.
V rámci hlídání dotací pro další období tajemnice upozornila, že jsou zpracované následující PD
(pokud by se našel vhodný dotační titul, je nutno nechat aktualizovat u projektantů rozpočty na
aktuální ceny roku těsně před podáním případné žádosti).
-rekonstrukce školních dílen v objektu čp. 323 na zázemí pro technickou četu
-rekonstrukce Luční ulice
Bylo by vhodné udělat soupis priorit města a hotových projektů, resp. PD v zásobě, a to včetně ZŠ
a DPS a průběžně jej aktualizovat.
Dále, pokud chce město podat žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2021 IV. etapa na podzim 2020 z programu "Podpora obcím v národních parcích" (4 žádosti - 3 úseky
na Sluneční stráni a výměna svítidel na autobusovém nádraží) je potřeba schválit podání žádostí a
schválit projektový management. Radě byly předloženy cenové nabídky od společnosti
DRAG s.r.o., IČ 01558081 (viz přílohy originálu zápisu).
V rámci daného bodu rada krátce diskutovala o investičních potřebách města a shodla se na tom,
že výše navrhované investice budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021 a částka na
projekční činnost pro rok 2021 bude navýšena na 3,5 mil. Kč a do příštího jednání rady budou
stanoveny návrhy priorit města pro projektování v roce 2021.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podkladový materiál ohledně přípravy rozpočtu na rok 2021 a stanovila investiční
priority pro rok 2021 (podrobně viz zápis) s tím, že tajemnice připraví do příštího
jednání rady prvotní návrh rozpočtu na rok 2021.
schvaluje
b)
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2021 - IV. etapa
na podzim 2020 z programu "Podpora obcím v národních parcích" (4 žádosti 3 úseky na Sluneční stráni a výměna svítidel na autobusovém nádraží) a dále
schvaluje cenové nabídky od společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081 (viz přílohy
originálu zápisu) na dotační management v rámci těchto žádostí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/501/39/2020 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 19.10.2020 v 17,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 9.11.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 20.10.2020.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 19.10.2020.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.10.2020
USNESENÍ č. RM/490/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání a k vydání stanoviska ve věci záměru investora, a to
změny stavby před dokončením, která se týká výstavby bytových domů v areálu bývalé
mateřské školky na Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena v roce 2007 stavebním
povolením č.j. HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly zatím postaveny bytové
domy A a B, ve kterých je realizováno 12 bytových jednotek. Plánovaná změna počítá s
vybudováním dalších 38 bytových jednotek v bytových domech C a D. Dle stavebního povolení
z roku 2007 má být vybudováno v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v
bytovém domě D pak 17 účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x
jednotka do 100 m2. Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr
žadatele a investora vybudovat v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho
4 jednotky o jedné obytné místnosti a 15 jednotek do 100 m2.
USNESENÍ č. RM/491/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2) v k.ú.
Maršov II (trvalý travní porost) ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část
pozemku p.p.č.380 (cca 630 m2) v k.ú. Maršov II (odůvodnění - viz podrobně zápis) s tím, že
i když nejsou ceny směňovaných pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany
zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové
nároky.
USNESENÍ č. RM/492/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
analýzu příspěvků organizacím veřejného charakteru (DSO - dobrovolné svazky
obcí, profesní spolky či jiné spolky), do kterých město platí členské příspěvky nebo
je podporuje jinak finančně (podrobně viz zápis).
projednala
b)
žádost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., IČ 27005844 o finanční dar pro rok 2021
ve stejné výši 20.620 Kč, tj. 10 Kč / 1 obyvatele s tím, že tato částka bude
zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2021.
USNESENÍ č. RM/493/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Darovací smlouvy se Správou Krkonošského národního parku (viz příloha originálu
zápisu), kde je vyčíslen příspěvek města ve výši 7.000 Kč jako konečná finanční spoluúčast při
rekonstrukci rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy. Tento příspěvek bude financován z
rozpočtu kultury tak jak bylo stanoveno v usnesení č. RM/392/30/2020 z 11.5.2020.
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USNESENÍ č. RM/494/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-019-00951961/2020 ze strany SFŽP ČR
na akci - Oprava VO města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská (viz příloha
originálu zápisu).
schvaluje
b)
podání námitek proti protokolu dle bodu a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy
originálu zápisu a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila podání námitek ve stanovené
lhůtě do 30 dnů od obdržení protokolu, tj. do 26.10.2020.
USNESENÍ č. RM/495/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kompletní zadávací dokumentaci k opakovanému poptávkovému řízení v rámci
VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový
sál a zázemí“, a to:
1) Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
2) Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen
"Výzva")
3) Návrh Smlouvy o dílo, který je nedílnou přílohou Výzvy (dále jen "SOD"),
vše viz přílohy originálu zápisu s tím, že byly upraveny termíny ve Výzvě i v SOD
takto:
- odevzdání projektové dokumentace do 31.8.2021 ve stupni pro stavební povolení
- do 30.9.2021 – ve stupni pro provedení stavby včetně položkových rozpočtů a
slepých rozpočtů pro výběr zhotovitele.
b)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se sídlem U Horní brány 29,
550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01
Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem Novodvorská 232, 541 01
Trutnov.
c)
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 40. schůze Rady města dne
9.11.2020.
USNESENÍ č. RM/496/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu na nákup průmyslové soli na zimní údržbu se společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu), do které bylo letos zapracováno
ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy (bod 3.3.) a možnost jednání o cenách a
podmínkách smlouvy na další roky (bod 4.2).
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USNESENÍ č. RM/497/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníka garáže o koupi části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48 m2 pod
stavbou garáže s tím, že po žadateli bude požadovaná úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč na
zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku. Pokud nebude záloha uhrazena, město
zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku nebude objednávat.
USNESENÍ č. RM/498/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
jako vlastník pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou souhlas ke stavbě s
názvem "Kabel nn pro připojení p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou", kdy se jedná o
stavbu podzemního kabelového vedení pro napojení dobíjecí stanice pro automobily,
která bude umístěna v prostoru čerpací stanice Benzina.
schvaluje
b)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2019997/VB/2 na akci "Svoboda nad Úpou, knn pro p..č. 782/2", jejímž
předmětem je podzemní kabelové vedení umístěné na části p.p.č. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) ve vazbě na usnesení v bodě a) s
tím, že náhrada za věcné břemeno bude činit 2.000 Kč bez DPH (40 délkových metrů
/ 50,-Kč).
USNESENÍ č. RM/499/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, díl 4 o výměře 95 m2 a
uzavření pachtovní smlouvy s panem
za pachtovné ve výši 500 Kč ročně, za
účelem pachtu - zahrádka, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu a
pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil pachtovní smlouvu starostovi k podpisu.
USNESENÍ č. RM/500/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu tabulky v části 3.2 v dokumentu Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla
pro přidělování a užívání sociálních bytů dle zápisu.
b)
stanovení nájemného a výše úhrad v jednotlivých bytech dle zápisu.
bere na vědomí
c)
aktuální informace o sociálním bydlení, zejména pak zpracovanou tabulka s
transparentní nabídkou volných sociálních bytů, která byla zveřejněna na webu města
v souladu s Pravidly pro přidělování a užívání sociálních bytů a v souladu s dotačními
podmínkami a informaci o tom, že zatím nikdo z žadatelů nesplnil podmínky pro
přidělení sociálního bytu.
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projednala
d)
problematiku přidělování sociálních bytů ve smyslu splnění dotačních podmínek,
zejména přidělení bytu lidem z cílové skupiny a předává zastupitelům k diskusi na
nejbližší jednání zastupitelstva možnost vrácení dotace na rekonstrukci části objektu
čp. 473 na sociální byty s cílem pronajímat tyto byty poté svobodským rodinám a
občanům bez podmínek dotačního titulu.
USNESENÍ č. RM/501/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podkladový materiál ohledně přípravy rozpočtu na rok 2021 a stanovila investiční
priority pro rok 2021 (podrobně viz zápis) s tím, že tajemnice připraví do příštího
jednání rady prvotní návrh rozpočtu na rok 2021.
schvaluje
b)
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2021 - IV. etapa
na podzim 2020 z programu "Podpora obcím v národních parcích" (4 žádosti 3 úseky na Sluneční stráni a výměna svítidel na autobusovém nádraží) a dále
schvaluje cenové nabídky od společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081 (viz přílohy
originálu zápisu) na dotační management v rámci těchto žádostí.
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