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Sp. značka: SVO/3773/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.11.2020
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.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Návrh dodatku č.14 se společností TRANSPORT Trutnov na svoz odpadů z obce

3.

Poplatek za odpad a poplatek z pobytu - diskuse nad výší obou poplatků pro rok 2021

4.

Podání žádosti o dotaci z MMR (Podpora obnovy a rozvoje venkova - obce do 3000
obyvatel, Podpora obnovy místních komunikací) na rekonstrukci části Kostelní ulice

5.

Plán inventur pro rok 2020 včetně jmenování členů ÚIK a DIK, změna člena
likvidační komise

6.

Příkazní smlouva na zajištění sdílených činností pro příspěvkové organizace pro rok
2021

7.

Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2020

8.

Návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.12.2020

9.

Plán zimní údržby 2020/2021 a organizační zajištění zimní údržby v lokalitě Maršov
II

10.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Přidělení dvou uvolněných bytů v DPS

12.

Schválení loga PO Dům s pečovatelskou službou

13.

Podpis smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP na opravu VO v ulicích Rýchorské
sídliště, Maršovská a Pietteho nám.

14.

Podpis dodatku ke smlouvě se společností ELTODO OSVĚTLENÍ,s.r.o. - oprava VO
v ulicích Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho nám.
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15.

Žádost o stanovisko města ke stavebním úpravám v č.p. 475, nám. Svornosti, Svoboda
nad Úpou

16.

Doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody
nad Úpou – položka č. 1 a 2

1. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/520/41/2020 bylo přijato.
2. Návrh dodatku č.14 se společností TRANSPORT Trutnov na svoz odpadů z obce
Starosta předložil radě města návrh dodatku č.14 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.
ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001. Předmětem dodatku je cenová
úprava - navýšení cen o 3% oproti minulému roku s ohledem na meziroční inflaci v roce 2020
(viz příloha originálu zápisu). Dále byly radě sděleny nové informace o budoucím vývoji
skládkovacích poplatků do roku 2030 a moderních trendech v třídění odpadů, které budou
přenášet více odpovědnosti na obyvatele. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto hlasovala
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dodatku č.14 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. ke smlouvě o svozu
komunálního odpadu ze dne 20.12.200, kdy předmětem dodatku je cenová úprava - navýšení
cen o 3% oproti minulému roku s ohledem na meziroční inflaci v roce 2020 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/521/41/2020 bylo přijato.
3. Poplatek za odpad a poplatek z pobytu - diskuse nad výší obou poplatků pro rok 2021
Vedoucí hospodářsko-správního odboru předložil radě podkladový materiál ohledně poplatku
z pobytu a za odpad.
U poplatku z pobytu je v roce 2020 nastavena maximální sazba 21,-Kč/osoba/den. Zákon o
místních poplatcích umožňuje tuto sazbu v roce 2021 a následujících navýšit až na 50,Kč/osoba/den. Je tedy nutno rozhodnout, zda bude na rok 2021 sazba ponechána či jinak
upravena. Pak by byla nutná změna čl. 6 OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. Bylo
diskutováno o tom, zda poplatek navýšit či nikoliv s ohledem na současnou situaci v turistickém
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ruchu. Tento poplatek sice platí přijíždějící turisté a ubytovatel jej pouze odvádí do městské
pokladny, ale protože osud turismu je zatím stále nejasný, je zacílen prozatím pouze na české
občany, rada se dohodla, že poplatek pro rok 2021 zvyšovat nebude.
U poplatku za odpady, vedoucí HSO konstatoval, že co se týká nákladů na odpadový systém za
rok 2019, ze kterých je nutno vycházet při stanovení sazby pro rok 2021, došlo jen k nepatrnému
navýšení oproti minulému období (z částky 444,-Kč na osobu na 457,-Kč na osobu, což je
navýšení o cca 3% (výpočet viz příloha originálu zápisu). Odpadový poplatek se skládá ze
základní fixní částky ve výši 250 Kč plus skutečně vynaložené náklady na odpadový systém
předchozího roku. Maximální výše poplatku by mohla tedy činit 707 Kč. Vedoucí HSO navrhl
ponechat poplatek za odpad pro rok 2021 ve stejné výši 500 Kč.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních poplatků z pobytu (i v roce 2021
zůstane sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/osoba/rok).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/522/41/2020 bylo přijato.
4. Podání žádosti o dotaci z MMR (Podpora obnovy a rozvoje venkova - obce do 3000
obyvatel, Podpora obnovy místních komunikací) na rekonstrukci části Kostelní ulice
Starosta radě předložil podkladový materiál ohledně možnosti podat žádost o dotaci u
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které vypsalo na nové dotační období podprogram
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. Účastníkem programu může být obec do
3000 obyvatel. Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce (dolní limit činí 500.000 Kč, horní limit 5 mil. Kč). Město má připravenou
projektovou dokumentaci na rekonstrukci části ul. Kostelní od roku 2018 s předpokládanými
náklady přes 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stav místních komunikací není na mnoha místech
obce v dobrém stavu, podal návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace, aby bylo možné
postupně stav napravit. Starosta zároveň předložil 5 cenových nabídek na administrátora v
rámci dotačního řízení (viz příloha originálu zápisu), ze kterých pro města nejvýhodnější byla
nabídka společnosti Drag s.r.o. Trutnov, která za přípravu a kompletaci žádosti požaduje 10.400
Kč bez DPH, za přípravu podkladů ke Smlouvě po schválení žádosti 20.600 Kč bez DPH a za
administraci realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 19.800 Kč bez
DPH, celkem 50.800 Kč bez DPH.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které vypsalo na
nové dotační období podprogram 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací. Účastníkem programu může být obec do 3000 obyvatel. Dotace je
poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
(dolní limit činí 500.000 Kč, horní limit 5 mil. Kč). Město má připravenou
projektovou dokumentaci na rekonstrukci části ul. Kostelní od roku 2018 s
předpokládanými náklady přes 2 mil. Kč.
b)

nabídku společnosti Drag s.r.o. Trutnov, která za přípravu a kompletaci žádosti dle
bodu a) tohoto usnesení požaduje 10.400 Kč bez DPH, za přípravu podkladů ke
Smlouvě po schválení žádosti 20.600 Kč bez DPH a za administraci realizace
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projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 19.800 Kč bez DPH, celkem
50.800 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/523/41/2020 bylo přijato.
5. Plán inventur pro rok 2020 včetně jmenování členů ÚIK a DIK, změna člena
likvidační komise
Radě města byl předložen návrh na ustanovení nového člena likvidační komise, která provádí
návrhy na likvidaci nepotřebného majetku, a to pana Jana Heřmana, který nahradí v komisi Ing.
Josefa Hůrku.
Dále byl radě předložen návrh Plánu inventur na rok 2020 včetně jmenování UIK (ústřední
inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
nového člena likvidační komise, která provádí návrhy na likvidaci nepotřebného
majetku, a to pana Jana Heřmana, který nahradí v komisi Ing. Josefa Hůrku.
schvaluje
b)
Plán inventur na rok 2020 včetně jmenování UIK (ústřední inventarizační komise) a
DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/524/41/2020 bylo přijato.
6. Příkazní smlouva na zajištění sdílených činností pro příspěvkové organizace pro
rok 2021
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny z
příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz příloha originálu zápisu.
Příkazní smlouva s DPS byla uzavřena již v roce 2016 a od 1.7.2016 město prostřednictvím
svých zaměstnanců obstarávat záležitosti spočívající v následujících činnostech:
- zpracování mzdové agendy zaměstnanců příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou, jejímž zřizovatelem je Město Svoboda nd Úpou
- komplexní vedení účetnictví účetní jednotky (vyjma mzdové agendy, vedení pokladny, správy
majetku) příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, jejímž
zřizovatelem je město Svoboda nad Úpou
- výdej obědů v DPS do jídlonosičů pro rozvoz, výdej obědů přímo v jídelně, mytí nádobí a
běžný úklid kuchyně v DPS po vydání obědů
- komplexní zajištění činnosti IT technika v příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou, jejímž zřizovatelem je Město Svoboda nad Úpou
2) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML00750) s PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny
z příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz příloha originálu zápisu.
Se základní školou byla příkazní smlouva uzavřena v roce 2019, takže se jedná o první dodatek
a předmětem smlouvy je:
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- komplexní zajištění činnosti IT technika v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, Okres Trutnov, jejímž zřizovatelem je Město Svoboda nad Úpou
Rada neměla k návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční
odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz příloha
originálu zápisu.
b)
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML00750) s PO Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace
měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz
příloha originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/525/41/2020 bylo přijato.
7. Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých dotací na rok 2020
Radě města byla předložena Souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání poskytnutých
dotací na rok 2020 (viz příloha originálu zápisu). K zápisu neměl nikdo připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2020
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2020. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/526/41/2020 bylo přijato.
8. Návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 14.12.2020
Radě města byl předložen návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 14.12.2020 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, ani návrh na
doplnění či jeho úpravu, nicméně se zastavila u bodu 5 s názvem Žádost o odstranění nebezpečných
toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města Svoboda nad Úpou v souvislosti s
výrobou v závodě KVK PARABIT, a.s.
Starosta informoval, že zastupitelstvu bude předložena petice občanů, kteří dlouhodobě žádají
odstranění nepříjemného zápachu pocházejícího z výroby asfaltových pásů. Společnost se snaží toto
řešit novou vzduchotechnikou a nyní nově instalací dalšího filtru. Pokud se tyto investice povedou
zrealizovat, měl by být dle informací zástupců firmy problém vyřešen. Společnost také řeší nedostatky
ve využití pozemků, na kterých provozuje činnost a podniká, a to vzhledem k aktuálnímu územnímu
plánu, což bylo zjištěno při řešení žádosti o stanovisko města k realizaci nové filtrační jednotky, kdy
rada požadovala vyjádření odboru územního plánování MěÚ v Trutnově. K současně probíhajícímu
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procesu vytváření nového územního plánu se společnost na základě výzvy z roku 2017 nepřipojila, takže
podle názoru rady případné připomínky nebo žádosti o změnu územního plánu bude možné projednat
až v rámci případné změny č. 1 až po schválení nového ÚP (průběh roku 2021).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.12.2020 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/527/41/2020 bylo přijato.
9. Plán zimní údržby 2020/2021 a organizační zajištění zimní údržby v lokalitě Maršov II
Radě města byl předložen návrh Plánu zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2020-2021(viz příloha originálu zápisu). K tomuto
návrhu neměla rada připomínky.
Dále se Rada zabývala organizací zimní údržby v lokalitě Maršov II, které řeší dodavatelským
způsobem. Na základě poptávky město obdrželo k 18.11.2020 dvě cenové nabídky dle zadání,
ze kterých rada vybrala jednoho zájemce po otevření obálek s nabídkami. Rada vybrala nabídku
od paní Dagmar Tlachačové, IČ 039 53 211, se sídlem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda
nad Úpou, která nabídla hodinové sazby za stroje traktor Valtra, traktor Zetor a kloubový
nakladač Caterpillar 906 (viz příloha originálu zápisu). Druhá nabídka od společnosti Tlachač
s.r.o. nabízí městu pouze paušál ve výši 43.560,- Kč včetně DPH měsíčně s tím, že pokud bude
tento paušál překročen, bude účtována sazba jednotlivých strojů (Reform a Bobcat 873) dle
nabídnuté ceny. Rada se shodla na tom, že paušál letos nevyužije, protože získala druhou
nabídku na hodinovou sazbu.
Starosta dále informoval radu o nabídce ředitele České lesnické akademie Trutnov o možnosti
využití školní techniky k údržbě ulice Horská (od náměstí k lesnickému učilišti, případně o ul.
Kostelní). Rada tedy pověřila starostu, aby se školou dojednal případnou spolupráci společně s
vedoucím technické čety (prověřit techniku školy pro potřeby zimní údržby).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro
zimní sezonu 2020-2021(viz příloha originálu zápisu).
b)
ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II nabídku od paní Dagmar
Tlachačové, , IČ 039 53 211, se sídlem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad
Úpou, která nabídla hodinové sazby za stroje traktor Valtra, traktor Zetor a kloubový
nakladač Caterpillar 906 (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
c)
starostu, aby dojednal spolupráci na základě nabídky ředitele České lesnické
akademie Trutnov o možnosti využití školní techniky k údržbě ulice Horská (od
náměstí k lesnickému učilišti, případně o ul. Kostelní), a to společně s vedoucím
technické čety (prověřit techniku školy pro potřeby zimní údržby).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/528/41/2020 bylo přijato.
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10. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníků čp. 543 na Sluneční stráni o koupi sousední parcely p.p.č.
469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 561 m2, druh pozemku zahrada. Kromě této žádosti byla radě
předložena karta parcely s výpisem historie od roku 2012. V roce 2018 schválilo zastupitelstvo prodej
této parcely za účelem výstavby RD a prostřednictvím vzorové kupní smlouvy dle platných Pravidel pro
prodej pozemků ve vlastnictví města tehdejšímu vlastníkovi čp. 543. Ten telefonicky odstoupil od své
žádosti a k realizaci prodeje parcely nedošlo.
Rada se shodla jednomyslně na tom, že prodej této parcely za účelem výstavby RD nebude požadovat,
protože parcela je příkrá, není k ní přístup z pozemku města, ale pouze přes pozemky SŽDC. Nicméně
po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování aktualizace znaleckého
posudku na ocenění parcely.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 561 m2, druh
pozemku zahrada s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč na
zpracování aktualizace znaleckého posudku na ocenění parcely.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/529/41/2020 bylo přijato.
11. Přidělení dvou uvolněných bytů v DPS
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění dvou bytů v DPS a návrh
sociální pracovnice na přidělení obou bytů pro jednotlivce č. 35 a č. 5. Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 35 v DPS pro jednotlivce paní
a bytu č.5 v
DPS pro jednotlivce paní
, obě trvale bytem ve Svobodě nad Úpou. V
případě nepřijetí bytů těmito žadatelkami, rada stanovuje přidělit byt č. 35 a byt č. 5 dle
návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/530/41/2020 bylo přijato.
12. Schválení loga PO Dům s pečovatelskou službou
Radě města byl předložen grafický návrh loga příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
grafický návrh loga příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/531/41/2020 bylo přijato.
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13. Podpis smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP na opravu VO v ulicích Rýchorské
sídliště, Maršovská a Pietteho nám.
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
- Smlouva č. 1190800044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Rýchorské sídliště"
ve výši 1.243.625,74 Kč
- Smlouva č. 1190800041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Pietteho náměstí"
ve výši1.062.246,09 Kč
- Smlouva č. 1190800040 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Maršovská" ve výši
666.206,82 Kč
vše viz přílohy originálu zápisu.
Starosta informoval radu, že se jedná o akce letošního roku, kdy SFŽP měl softwarové
problémy agendovým informačním systémem a smlouvy byly zaslány městu teprve nyní. Dále
informoval radu o jednání se SFŽP ohledně korekce dotace z důvodu použité specifikace
položek svítidel a sloupů VO v rozpočtech. Rada vzala veškeré informace na vědomí a přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. 1190800044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Rýchorské sídliště"
ve výši 1.243.625,74 Kč,
- Smlouvu č. 1190800041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Pietteho náměstí"
ve výši1.062.246,09 Kč,
- Smlouvu č. 1190800040 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Maršovská" ve výši
666.206,82 Kč,
vše viz přílohy originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/532/41/2020 bylo přijato.
14. Podpis dodatku ke smlouvě se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - oprava
VO v ulicích Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho nám.
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000845 ze dne
20.4.2020 se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jehož
předmětem jsou méněpráce a vícepráce na akci opravy VO v lokalitách Maršovská, Rýchorské
sídliště a Pietteho náměstí. Konečným finančním efektem je úspora ve výši 252.889,54 Kč
včetně DPH na celé akci. Rada neměla k návrhu dodatku připomínky, a proto bylo hlasováno
o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000845 ze dne 20.4.2020 se společností ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem jsou méněpráce a
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vícepráce na akci opravy VO v lokalitách Maršovská, Rýchorské sídliště a Pietteho náměstí.
Konečným finančním efektem je úspora ve výši 252.889,54 Kč včetně DPH na celé akci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/533/41/2020 bylo přijato.
15. Žádost o stanovisko města ke stavebním úpravám v č.p. 475, nám. Svornosti,
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ke stavebním úpravám v č.p. 475, nám.
Svornosti, Svoboda nad Úpou včetně projektové dokumentace. V domě je 6 stávajících
bytových jednotek a záměrem stavebníka je vznik dalších 5 nových malometrážních bytových
jednotek v podkroví, z nichž 4 by měly být mezonetové. Rada se žádostí zabývala zejména ve
vztahu k parkování kolem domu na vlastních pozemcích žadatele a shodla se na tom, že předá
záležitost k projednání komisi pro rozvoj města.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání žádost o stanovisko města ke stavebním úpravám v č.p.
475, nám. Svornosti, Svoboda nad Úpou včetně projektové dokumentace. V domě je 6
stávajících bytových jednotek a záměrem stavebníka je vznik dalších 5 nových malometrážních
bytových jednotek v podkroví, z nichž 4 by měly být mezonetové.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/534/41/2020 bylo přijato.
16. Doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou – položka č. 1 a 2
Vedoucí HSO předložil radě návrh na doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků
ve vlastnictví města Svobody nad Úpou v položkách č. 1 a 2, kde bude doplněn křížek i do
kolonky nájem. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou
v položkách č. 1 a 2, kde bude doplněn křížek i do kolonky nájem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/535/41/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 30.11.2020 v 17,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 11.1.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 1.12.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
30.11.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.11.2020
USNESENÍ č. RM/520/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/521/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dodatku č.14 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. ke smlouvě o svozu
komunálního odpadu ze dne 20.12.200, kdy předmětem dodatku je cenová úprava - navýšení
cen o 3% oproti minulému roku s ohledem na meziroční inflaci v roce 2020 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/522/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních poplatků z pobytu (i v roce 2021
zůstane sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/osoba/rok).
USNESENÍ č. RM/523/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které vypsalo na
nové dotační období podprogram 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací. Účastníkem programu může být obec do 3000 obyvatel. Dotace je
poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
(dolní limit činí 500.000 Kč, horní limit 5 mil. Kč). Město má připravenou
projektovou dokumentaci na rekonstrukci části ul. Kostelní od roku 2018 s
předpokládanými náklady přes 2 mil. Kč.
b)

nabídku společnosti Drag s.r.o. Trutnov, která za přípravu a kompletaci žádosti dle
bodu a) tohoto usnesení požaduje 10.400 Kč bez DPH, za přípravu podkladů ke
Smlouvě po schválení žádosti 20.600 Kč bez DPH a za administraci realizace
projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 19.800 Kč bez DPH, celkem
50.800 Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/524/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
nového člena likvidační komise, která provádí návrhy na likvidaci nepotřebného
majetku, a to pana Jana Heřmana, který nahradí v komisi Ing. Josefa Hůrku.
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schvaluje
b)
Plán inventur na rok 2020 včetně jmenování UIK (ústřední inventarizační komise) a
DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/525/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 (SML000171) s PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční
odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz příloha
originálu zápisu.
b)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019 (SML00750) s PO Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace
měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od 1.1.2021 – 31.12.2021) - viz
příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/526/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2020
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2020. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020.
USNESENÍ č. RM/527/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.12.2020 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/528/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech
pro zimní sezonu 2020-2021(viz příloha originálu zápisu).
b)
ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II nabídku od paní Dagmar
Tlachačové, IČ 039 53 211, se sídlem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad
Úpou, která nabídla hodinové sazby za stroje traktor Valtra, traktor Zetor a kloubový
nakladač Caterpillar 906 (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
c)
starostu, aby dojednal spolupráci na základě nabídky ředitele České lesnické
akademie Trutnov o možnosti využití školní techniky k údržbě ulice Horská (od
náměstí k lesnickému učilišti, případně o ul. Kostelní), a to společně s vedoucím
technické čety (prověřit techniku školy pro potřeby zimní údržby).
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USNESENÍ č. RM/529/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 561 m2, druh
pozemku zahrada s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč na
zpracování aktualizace znaleckého posudku na ocenění parcely.
USNESENÍ č. RM/530/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 35 v DPS pro jednotlivce paní
a bytu č.5 v
DPS pro jednotlivce paní
, obě trvale bytem ve Svobodě nad Úpou. V
případě nepřijetí bytů těmito žadatelkami, rada stanovuje přidělit byt č. 35 a byt č. 5 dle
návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/531/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
grafický návrh loga příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/532/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. 1190800044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Rýchorské sídliště"
ve výši 1.243.625,74 Kč,
- Smlouvu č. 1190800041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Pietteho náměstí"
ve výši1.062.246,09 Kč,
- Smlouvu č. 1190800040 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci "Oprava VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Maršovská" ve výši
666.206,82 Kč,
vše viz přílohy originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/533/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000845 ze dne 20.4.2020 se společností ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem jsou méněpráce a
vícepráce na akci opravy VO v lokalitách Maršovská, Rýchorské sídliště a Pietteho náměstí.
Konečným finančním efektem je úspora ve výši 252.889,54 Kč včetně DPH na celé akci.
USNESENÍ č. RM/534/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání žádost o stanovisko města ke stavebním úpravám v č.p.
475, nám. Svornosti, Svoboda nad Úpou včetně projektové dokumentace. V domě je 6
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stávajících bytových jednotek a záměrem stavebníka je vznik dalších 5 nových malometrážních
bytových jednotek v podkroví, z nichž 4 by měly být mezonetové.
USNESENÍ č. RM/535/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou
v položkách č. 1 a 2, kde bude doplněn křížek i do kolonky nájem.
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