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Sp. značka: SVO/136/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.02.2021
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.

Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473

2.

Aktualizace Ceníku nájemného pro pozemky v majetku města

3.

Žádost o výměnu oken v přiděleném bytě v DPS

4.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

5.

Projednání Dohody o samostatném poplatku na rekultivaci skládky (Transport
Trutnov s.r.o.)

6.

Žádost Diakonie Broumov o příspěvek na činnost

7.

Diskuze o rušení smluv s podnikateli na přistoupení k odpadovému systému města

8.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti- uložení inženýrských
sítí pro stavbu RD (nových přípojek vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města
p.p.č. 552 a 102/3, oba k.ú. Maršov I

9.

Nabídka SŽDC na odkoupení parcely p.p.č. 944 a nabídka na převod parcely p.p.č.
477/3, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Žádost o pronájem přímo sousedních pozemků s firemními pozemky společnosti
JAPIO spol. s r.o.

11.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

12.

Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II

13.

Pronájem další části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před Rýchorkou
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14.

Žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7 (všechny k.ú. Maršov I) za
účelem zemědělské podnikatelské činnosti a žádost o povolení umístění dočasné
stavby na již propachtovaném pozemku (pouze část) p.p.č. 270/1, k.ú. Maršov I

15.

Žádost o úpravu nájemní smlouvy – p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II

16.

Žádost o souhlas města na stavbu kůlny na p.p.č. 453/9 v k.ú. Maršov I

17.

Žádost o souhlas města se stavbou Dobíjecí stanice ČEZ-lokalita Benzina Svoboda
nad Úpou na p.p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou

18.

Žádost o stanovisko města k záměru vystavět na p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II
bezkontaktní myčku

19.

Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od ledna 2021

20.

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.
100/0566/00/17

1. Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Opatření orgánů města č. 1/2021 – Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473 (dále jen
„Pravidla“)
2) Příloha č. 1 Pravidel - Formulář žádosti o přidělení bytu
3) Příloha č. 2 Pravidel - Domovní řád
4) Vzorová Smlouva o nájmu bytu
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Jednotlivé dokumenty byly radním předem zaslány dne 25.1.2021 a poté přeposlány ještě jednou
po kontrole a úpravě městským právníkem JUDr. Havlem.
Ing. Ruse upozornil na formální nedostatky v odstavcích 4.2.3 a 4.2.4, které byly opraveny. Jinak
k návrhům neměl nikdo připomínky.
K diskusi byl ještě podán námět ve věci prodloužení nájmu (viz nájemní smlouva – viz čl. 5, odst.
2):
Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit,
a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na
tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve.
Mgr. Schön navrhl, aby tento bod zněl takto:
Pokud pronajímatel neoznámí nájemci nejpozději 2 měsíce před skončením nájemního vztahu, že
nájemní vztah nebude prodloužen, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl
ujednán dříve.
Dále se rada zabývala stanovením předběžné ceny nájemného v bytech, přestože v Pravidlech je v
bodě 4.1.2 klauzule, že si rada vyhrazuje právo stanovit nájemné za 1 m2 podlahové plochy
individuální sazbou při schválení konkrétnímu zájemci o byt. Ale pro jednání se zájemci o byt je
důležité znát orientační cenu nájemného, aby mohli vyhodnotit, zda si podat žádost o nájem bytu
či nikoliv. Rada se shodla na tom, že požadované čisté nájemné (tj. bez záloh na energie a služby)
bude v minimální částce 100,-Kč / 1 m2, pokud samozřejmě nebude uplatněna obálková metoda.
Nicméně o konečné výši nájmu bude vždy rozhodovat Rada města.
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Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Opatření orgánů města č. 1/2021 – Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473
(dále jen „Pravidla“) včetně Přílohy č. 1 Pravidel - Formulář žádosti o přidělení bytu,
Přílohy č. 2 Pravidel - Domovní řád a vzorové Smlouvy o nájmu bytu (vše viz přílohy
originálu zápisu).
stanovuje
b)
pro nájem bytů v čp. 473 čisté nájemné (tj. bez záloh na energie a služby) v minimální
částce 100,-Kč / 1 m2, pokud samozřejmě nebude uplatněna obálková metoda.
Nicméně o konečné výši nájmu bude vždy rozhodovat Rada města v souladu s odst.
4.1.2 Pravidel.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/555/44/2021 bylo přijato.
2. Aktualizace Ceníku nájemného pro pozemky v majetku města
Radě města byl předložen Ceník nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svoboda nad Úpou. Tento dokument pochází z roku 2014, byl několikrát aktualizován a jeho obsah
již nekoresponduje s aktuálními účely nájmu, výše nájemného rovněž není aktualizována. Rada se
shodla, že tento dokument by si zasloužil aktualizaci, a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil nový návrh Ceníku nájemného a pachtovného
z pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad Úpou, protože tento dokument pochází z roku 2014,
byl několikrát aktualizován a jeho obsah již nekoresponduje s aktuálními účely nájmu a je třeba se
zabývat valorizací cen u položek v ceníku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/556/44/2021 bylo přijato.
3. Žádost o výměnu oken v přiděleném bytě v DPS
Radě města byla předložena žádost nového nájemce bytu č. 35 v DPS o výměnu oken v tomto bytě.
Kromě této žádosti bylo zjištěno, že v bytě probíhá bez vědomí města coby vlastníka bytů v DPS
rekonstrukce jádra a po kontrole stavebním technikem byly práce okamžitě zastaveny kvůli
neodbornému provádění díla. Rekonstrukce jádra je prováděna na náklady nájemce bytu. Nicméně
po společné schůzce starosty a stavebního technika dne 26.1.2021 bylo dodavatelem přislíbeno, že
bude vše předěláno za stavebního dozoru stavebního technika města.
Starosta dále informoval, že další podobnou žádost o rekonstrukci bytu má i od nájemce bytu č.5,
ale zde ještě není doladěn podrobný rozsah prací.
Po zkušenosti s bytem č. 35 starosta navrhl do budoucna jednoznačně nastavit usnesením rady, že
jakékoliv provádění stavebních úprav bytů nájemci v Domě s pečovatelskou službou bude pouze
se souhlasem města (nájemce musí předložit podrobný rozsah prací, nejlépe stavební rozpočet a
jednoduchý projekt a smlouvu s dodavatelem). Po případném odsouhlasení budou veškeré stavební
práce probíhat pod dohledem stavebního technika města a budou převzaty stavebním technikem
města na základě protokolu.
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Stavební technik doplnil, že všechny byty v DPS jsou před podpisem nájemní smlouvy obyvatelné
bez nutnosti rekonstrukce. To že si chce nájemce na své náklady byt zvelebit je určitý nadstandard
a vlastník objektu by k tomu měl přistupovat velmi opatrně, protože zásahy do vnitřních rozvodů,
elektřiny, výměny dveří za zatahovací apod. jsou velkým zásahem do objektu a jejich neodborné
provádění bez vědomí a kontroly města by mohly být v budoucnu problémem.
Dále byla vedena diskuse o tom, že objekt DPS, který je v provozu už od roku 1993, začíná stárnout
a na domě už je to znát. Bylo by tedy velmi vhodné připravit projektovou dokumentaci na zateplení
domu včetně výměny oken a rekonstrukci střechy, aby bylo možné se ucházet o nějaký dotační
titul, protože toto bude finančně velmi náročná akce.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost nového nájemce bytu č. 35 v DPS o výměnu oken v tomto bytě, protože okna
mají vliv na celý objekt a město chce řešit objekt jako celek včetně zateplení budovy
a výměny oken a rekonstrukce střechy.
přijímá
b)
usnesení, že jakékoliv provádění stavebních úprav bytů nájemci v Domě s
pečovatelskou službou bude prováděno pouze se souhlasem města (nájemce musí
předložit podrobný rozsah prací, nejlépe stavební rozpočet a jednoduchý projekt a
smlouvu s dodavatelem). Po případném odsouhlasení budou veškeré stavební práce
probíhat pod dohledem stavebního technika města a budou převzaty stavebním
technikem města na základě protokolu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/557/44/2021 bylo přijato.
4. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost o souhlas města se zavedením pečovatelské služby, a to pro
paní Zdeňku Imriškovou. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o následující
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

, trvale bytem
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/558/44/2021 bylo přijato.
5. Projednání Dohody o samostatném poplatku na rekultivaci skládky (Transport
Trutnov s.r.o.)
Radě města byl předložen firmou Transport Trutnov s.r.o. návrh Dohody o samostatném poplatku
na rekultivaci skládky (viz příloha originálu zápisu), a to ve výši 45,-Kč/ za 1 tunu zlikvidovaného
směsného komunálního odpadu. Tento poplatek vychází z nové odpadové legislativy (§ 42 odst. 6
zákona č. 541/2020 Sb.) a vzhledem k době jeho schválení jej nebylo možno zakomponovat do
dodatku, který uzavřelo město s firmou koncem roku 2020. Nový zákon o odpadech navyšuje od
1.1.2021 mimo jiné poplatek na rekultivaci skládek u komunálních odpadů (využitelných) z
původních 100,-Kč/tunu na částku 145,-Kč/tunu. Navýšení nákladů o 45,-Kč/tunu bude tedy
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promítnuto do celkové ceny za službu na základě evidence odpadu z předchozího roku výše
uvedenou dohodou.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/559/44/2021 bylo přijato.
6. Žádost Diakonie Broumov o příspěvek na činnost
Radě města byla předložena žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo, které zajišťuje službu
vývozu kontejnerů s textilním odpadem v našem městě. Diakonie žádá o finanční příspěvek na
provoz ve výši 500,-Kč/měsíc. Dosud byla služba zajišťována bezplatně. Důvodem je současná
situace (růst minimálních mezd, protiepidemická opatření, hrozící ekonomická recese, změna cen
skládkovného). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že podobných žádostí na město začíná
přicházet stále víc a víc, a i město se musí vypořádat s těmito nepříznivými vlivy z hlediska
ekonomického v rámci svého rozpočtu, takže přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo (zajišťuje službu vývozu kontejnerů s textilním
odpadem v našem městě) o finanční příspěvek na provoz ve výši 500,-Kč/měsíc, protože i město
se musí vypořádat s nepříznivými vlivy z hlediska ekonomického v rámci svého rozpočtu a
doporučuje Diakonii ucházet se o dotaci v rámci dotačního programu na sociální služby a aktivity,
který bude město vyhlašovat v roce 2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/560/44/2021 bylo přijato.
7. Diskuze o rušení smluv s podnikateli na přistoupení k odpadovému systému města
V rámci tohoto bodu Mgr. Schön seznámil radu s novou odpadovou legislativou, kdy od letošního
roku platí nový zákon o odpadech, který konkrétně pro města přináší změny v poplatku za ukládání
komunálního odpadu na skládky a je prosazována strategie snižování produkce komunálního
odpadu a jeho ukládání na skládky. Nová legislativa konkrétně byla vysvětlena na příkladu ze
Svobody nad Úpou:
Svoboda nad Úpou se pohybovala v posledních letech v hodnotách pod 200 kg komunálního
odpadu na občana za rok. Celkem jsme produkovali okolo 400 tun směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládky. Do této statistiky patří také např. komunální odpad objemný nebo odpad
ze svozu odpadkových košů po obci. Obce, které se vejdou do limitu 200 kg na občana zaplatí za
skládkovné stávajících 500,-Kč za tunu. Obce, které tento limit překročí, zaplatí ale už 800,-Kč za
tunu odpadu ukládaného na skládku. Rozdíl je tedy 300,-Kč za jednu tunu. Tím změny nekončí!
Nový zákon pracuje s tím, že se bude do roku 2030 každým rokem postupně snižovat limit pro
občana na množství odpadu ukládaného na skládku, a to konkrétně z 200 kg nastavených pro rok
2021 na konečných 120 kg na jednoho občana ročně v roce 2030. A naopak se bude každý rok
zvyšovat poplatek za uložení komunálního odpadu na skládky až na 1 850,- Kč za tunu v roce 2030.
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Mgr. Schön tedy dal k diskusi problematiku nakládání s odpady menšími podnikateli, kteří mají
smlouvu s městem. Menší podnikatelé, převážně ubytovatelé mají na odpad vzniklý z podnikání
podepsané smlouvy s městem o přistoupení k odpadovému systému města. Větší firmy mají
smlouvy s Transportem Trutnov s.r.o. Vzhledem k novému systému evidence (štítky) je otázkou,
zda je pro město výhodné i nadále s těmito menšími podnikateli nechat smlouvy v platnosti, neboť
to bude zvyšovat množství odpadu za město - občany, takže by mohla být překročena hranice limitu
200 kg/osoba/rok. Při překročení limitu začne být městu účtován doplatek za každou tunu.
Dosavadní příjem z těchto smluv je pro město cca 60.000,-Kč ročně.
Bylo diskutováno o této problematice a protože v rámci odpadového hospodářství je počátkem roku
mnoho neznámých, rada se shodla na tom, že je třeba vyvolat jednání s vedením firmy Transport
Trutnov s.r.o..
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vyvolal jednání s vedením společnosti Transport Trutnov s.r.o. ohledně změn
v odpadovém hospodářství (zejména způsob výpočtu množství vyprodukovaného odpadu na
jednoho občana ročně, vazba na cenu skládkovného, vliv uzavřených smluv s menšími podnikateli
na množství odpadu atd.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/561/44/2021 bylo přijato.
8. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti- uložení inženýrských
sítí pro stavbu RD (nových přípojek vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města p.p.č.
552 a 102/3, oba k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti- uložení
inženýrských sítí pro stavbu RD (nových přípojek vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města
p.p.č. 552 a 102/3, oba k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu). Nikdo z přítomných neměl k
návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti- uložení inženýrských sítí pro stavbu RD
(nových přípojek vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města p.p.č. 552 a 102/3, oba k.ú. Maršov
I (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/562/44/2021 bylo přijato.
9. Nabídka SŽDC na odkoupení parcely p.p.č. 944 a nabídka na převod parcely p.p.č.
477/3, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy dvě nabídky od Správy železnic, státní organizace, a to:
- nabídka na odkoupení pozemku p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o parcelu, která
sousedí s přilehlou komunikací na p.p.č. 477/3)
- nabídka na bezplatný převod pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na kterém je dle
pasportu komunikací umístěna místní komunikace
Rada se oběma žádostmi zabývala a konstatovala, že první nabídku na odkup p.p.č. 944 nevyužije,
protože tuto parcelu město nepotřebuje.
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Druhou nabídku na bezplatný převod město využije, a to s ohledem na to, že je zde umístěna
komunikace města a veřejné osvětlení, které bude v roce 2021 rekonstruováno.
Byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
nabídku na odkoupení pozemku p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o
parcelu, která sousedí s přilehlou komunikací na p.p.č. 477/3) a konstatovala, že tuto
nabídku nevyužije, protože tuto parcelu město nepotřebuje.
b)
nabídku na bezplatný převod pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
kterém je dle pasportu komunikací umístěna místní komunikace s tím, že tuto
nabídku na bezplatný převod město využije, a to s ohledem na to, že je zde umístěna
komunikace města a veřejné osvětlení, které bude v roce 2021 rekonstruováno.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/563/44/2021 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem přímo sousedních pozemků s firemními pozemky společnosti
JAPIO spol. s r.o.
Radě města byla předložena žádost společnosti JAPIO spol. s r.o. o pronájem přímo sousedních
pozemků s firemními pozemky společnosti JAPIO spol. s r.o. Žádost reaguje na zhoršenou situaci
s parkováním v Horské ulici kolem provozovny společnosti. Na základě incidentu s parkováním,
který řešila v lednu Městská policie Trutnov, bylo doporučeno MP Trutnov, aby společnost ve
spolupráci s městem řešila daný prostor tak, aby zde bylo možné neoprávněné parkování řešit
pokutou, resp. v rámci správního řízení. Kromě pronájmu částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (dle vyznačení v žádosti) je nutno ještě prostor zajistit patřičným dopravním značením.
Starosta radu informoval o schůzce na místě, kdy bylo s vedením společnosti jednáno mimo jiné o
dané záležitosti a výsledkem je žádost o pronájem výše uvedených částí pozemků.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle vyznačení v
žádosti společnosti JAPIO spol. s r.o. - viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/564/44/2021 bylo přijato.
11. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku
zahrada, o výměře 1126 m2. Zastupitelstvo města na 14. veřejném zasedání dne 14.9.2020 prodej
parcely neschválilo s odůvodněním, že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné ve
výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem
více žadatelů) a zastupitelstvo konstatuje, že v současné době město tento pozemek nepotřebuje
prodat, výše nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města.
Nájemce tedy vypověděl nájemní smlouvu a nájemní vztah ukončil a znovu požádal o prodej
parcely. Rada se žádostí zabývala a konstatovala opakovaně, že parcelu město nepotřebuje prodat,
nicméně žádost o prodej předá k projednání zastupitelstvu. Protože nájemní vztah byl ukončen,
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rada se shodla na tom, že zveřejní znovu záměr pronájmu parcely s tím, že bude možné parcelu
rozdělit na více částí a pronajmout je pak i více žadatelům na zahrádky.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku
zahrada, o výměře 1126 m2 s tím, že bude možné parcelu rozdělit na více částí a
pronajmout je případně více žadatelům na zahrádky.
předává
b)
Zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov
I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/565/44/2021 bylo přijato.
12. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost vlastníka RD na st.p.č. 147 v k.ú. Maršov II o odkoupení parcely
p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II nebo její části. Rada v dané záležitosti přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníka RD na st.p.č. 147 v k.ú. Maršov II o odkoupení parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov
II nebo její části do doby, než bude radě předloženo závazné stanovisko odboru územního
plánování MěÚ v Trutnově na základě usnesení č. RM/549/43/2020 z 11.1.2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/566/44/2021 bylo přijato.
13. Pronájem další části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před Rýchorkou
Na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2021 byl radě předložen návrh nájemní smlouvy se
společností R BURGER s.r.o., IČ 04988281, na pronájem části parcely p.p.č. 625, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 26 m2 s tím, že rada stanovila základní
parametry této smlouvy, a to nájem na dobu určitou do 31.12.2021, účel nájmu - umístění dětského
hřiště s názvem Burton Riglet Park., nájemné 500,-Kč ročně bez DPH, přičemž nájemné za rok
2021 se nebude krátit a bude činit rovněž 500,-Kč bez DPH. Mimo to rada požaduje, aby byl
zachován průchod z chodníku přes asfaltovou plochu ke vchodu do zastřešené části před
infocentrem a barem Akvárko tak, aby chodci nemuseli vstupovat do trávníku. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 625, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o
výměře 26 m2 společnosti R BURGER s.r.o., IČ 04988281 s tím, že rada stanovila základní
parametry této smlouvy, a to nájem na dobu určitou do 31.12.2021, účel nájmu - umístění dětského
hřiště s názvem Burton Riglet Park., nájemné 500,-Kč ročně bez DPH, přičemž nájemné za rok
2021 se nebude krátit a bude činit rovněž 500,-Kč bez DPH. Mimo to rada požaduje, aby byl
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zachován průchod z chodníku přes asfaltovou plochu ke vchodu do zastřešené části před
infocentrem a barem Akvárko tak, aby chodci nemuseli vstupovat do trávníku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/567/44/2021 bylo přijato.
14. Žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7 (všechny k.ú. Maršov I) za účelem
zemědělské podnikatelské činnosti a žádost o povolení umístění dočasné stavby na již
propachtovaném pozemku (pouze část) p.p.č. 270/1, k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7 (všechny v k.ú.
Maršov I) za účelem zemědělské podnikatelské činnosti a žádost o povolení umístění dočasné
stavby na již propachtovaném pozemku (pouze část) p.p.č. 270/1, k.ú. Maršov I.
Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že s umístěním druhé dočasné stavby na p.p.č. 270/1 v
k.ú. Maršov I o rozměrech 5 x 4 metry, umístěné od hranice s cestou 4 metry a 10 metrů od hranice
pozemku s lesem nemá problém a souhlasí s tím. Co se týká druhé části žádosti o propachtování
výše uvedených 3 pozemků (2 z nich se nacházejí v blízkosti objektu čp. 30 v Černohorské ulici a
vedle zahrádkářské kolonie za tímto domem, třetí pak sousedí s areálem Duncan za Černohorským
potokem a není k něm přístup), se rada shodla, že danou žádost odloží, protože pozemky nenavazují
na stávající chov dobytka žadatele a rada požaduje o záměru žadatele více informací. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s umístěním druhé dočasné stavby na p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o rozměrech 5 x 4
metry, umístěné od hranice s cestou 4 metry a 10 metrů od hranice pozemku s lesem.
odkládá
b)
žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7 (všechny v k.ú. Maršov I) za
účelem zemědělské podnikatelské činnosti (2 z nich se nacházejí v blízkosti objektu
čp. 30 v Černohorské ulici a vedle zahrádkářské kolonie za tímto domem, třetí pak
sousedí s areálem Duncan za Černohorským potokem a není k něm přístup), protože
pozemky nenavazují na stávající chov dobytka žadatele a rada požaduje o záměru
žadatele více informací.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/568/44/2021 bylo přijato.
15. Žádost o úpravu nájemní smlouvy – p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o úpravu nájemní smlouvy na p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II, která
byla uzavřena za účelem sekání trávy. Na základě revize katastru ze strany KÚ v Trutnově a na
základě místního šetření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází dřevěný seník (kůlna) o
rozměrech 6 x 4 metry (stavba řádně povolena), dále je pozemek využíván na 2 parkovací místa a
skládku instalačního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu nájmu, rada
přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II o výměře 970 m2, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/569/44/2021 bylo přijato.
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16. Žádost o souhlas města na stavbu kůlny na p.p.č. 453/9 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o souhlas (stanovisko) města na stavbu kůlny na vlastním
pozemku p.p.č. 453/9 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici. Rada se stavbou souhlasí ovšem v
režimu stavby dočasné na dobu 10ti let. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se stavbou kůlny na pozemku žadatele p.p.č. 453/9 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici s tím, že
stavba bude v režimu stavby dočasné na dobu 10ti let dle stavebního zákona.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/570/44/2021 bylo přijato.
17. Žádost o souhlas města se stavbou Dobíjecí stanice ČEZ - lokalita Benzina Svoboda
nad Úpou na p.p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o souhlas města se stavbou Dobíjecí stanice ČEZ - lokalita
Benzina Svoboda nad Úpou na p.p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada neměla k žádosti
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o souhlas města se stavbou Dobíjecí stanice ČEZ - lokalita Benzina
Svoboda nad Úpou na p.p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/571/44/2021 bylo přijato.
18. Žádost o stanovisko města k záměru vystavět na p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II
bezkontaktní myčku
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k záměru vystavět na p.p.č. 58/1 v k.ú.
Maršov II bezkontaktní myčku. Kromě výtahu z územního plánu (jedná se o území obytná
komerční / transformační) byla radě předložena informace o tom, že pro případný provoz myčky
by bylo nutné zřídit sjezd k myčce přes pozemek města p.p.č. 440 v k.ú. Maršov II, na kterém byl
vybudován v roce 2018 nový chodník v rámci dotačního projektu IROP Bezpečná pěší doprava s
názvem „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“.
Udržitelnost projektu je 5 let od celkového dokončení projektu, tj. minimálně až do roku 2023.
Rada se dále shodla na tom, že z hlediska okolní zástavby v dané lokalitě se jí záměr nejeví jako
příliš vhodný. Nicméně v tuto chvíli k němu nemůže vydat kladné stanovisko s ohledem na výše
citovaný projekt a jeho udržitelnost v rámci dotačních podmínek. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru vystavět na p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov
II bezkontaktní myčku, protože pro případný provoz myčky by bylo nutné zřídit sjezd k myčce přes
pozemek města p.p.č. 440 v k.ú. Maršov II, na kterém byl vybudován v roce 2018 nový chodník v
rámci dotačního projektu IROP Bezpečná pěší doprava s názvem „Rekonstrukce chodníků a oprava
veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“ a udržitelnost projektu je 5 let od celkového
dokončení projektu, tj. minimálně až do roku 2023. Rada se dále shodla na tom, že z hlediska okolní
zástavby v dané lokalitě se jí záměr nejeví jako příliš vhodný. Nicméně v tuto chvíli k němu nemůže
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vydat kladné stanovisko s ohledem na výše citovaný projekt a jeho udržitelnost v rámci dotačních
podmínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/572/44/2021 bylo přijato.
19. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od ledna 2021
Radě města byly předloženy nové platové výměry obou ředitelů příspěvkových organizací s
účinností od 1.1.2021 v souvislosti s novými platovými tabulkami ve veřejné správě od 1.1.2021
(viz přílohy originálu zápisu) a dále nový platový výměr ředitelky DPS od 1.2.2021 v souvislosti s
jejím platovým postupem. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1.1.2021 v
souvislosti s novými platovými tabulkami některých pracovníků ve veřejné správě
od ledna 2021 (viz příloha originálu zápisu).
b)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.1.2021 v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2021 (viz příloha originálu zápisu).
c)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.2.2021 v souvislosti s jejím platovým postupem od 1.2.2021 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/573/44/2021 bylo přijato.
20. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.
100/0566/00/17
Radě města byla předložena Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
č. 100/0566/00/17 se společností KRKONOŠSKĚ PAPÍRNY a.s. k 31.3.2021. Jedná se o pronajaté
prostory v areálu vedle velkého JIPu, které má město pronajaty pro technickou četu. K ukončení
dohody dochází vzhledem k plánované demolici objektu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s Dohodou o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 100/0566/00/17 se
společností KRKONOŠSKĚ PAPÍRNY a.s. k 31.3.2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/574/44/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 1.2.2021 v 18,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 15.2.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 2.2.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
1.2.2021.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.02.2021
USNESENÍ č. RM/555/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Opatření orgánů města č. 1/2021 – Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473
(dále jen „Pravidla“) včetně Přílohy č. 1 Pravidel - Formulář žádosti o přidělení bytu,
Přílohy č. 2 Pravidel - Domovní řád a vzorové Smlouvy o nájmu bytu (vše viz přílohy
originálu zápisu).
stanovuje
b)
pro nájem bytů v čp. 473 čisté nájemné (tj. bez záloh na energie a služby) v minimální
částce 100,-Kč / 1 m2, pokud samozřejmě nebude uplatněna obálková metoda.
Nicméně o konečné výši nájmu bude vždy rozhodovat Rada města v souladu s odst.
4.1.2 Pravidel.
USNESENÍ č. RM/556/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil nový návrh Ceníku nájemného a
pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad Úpou, protože tento dokument
pochází z roku 2014, byl několikrát aktualizován a jeho obsah již nekoresponduje s aktuálními
účely nájmu a je třeba se zabývat valorizací cen u položek v ceníku.
USNESENÍ č. RM/557/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost nového nájemce bytu č. 35 v DPS o výměnu oken v tomto bytě, protože okna
mají vliv na celý objekt a město chce řešit objekt jako celek včetně zateplení budovy
a výměny oken a rekonstrukce střechy.
přijímá
b)
usnesení, že jakékoliv provádění stavebních úprav bytů nájemci v Domě s
pečovatelskou službou bude prováděno pouze se souhlasem města (nájemce musí
předložit podrobný rozsah prací, nejlépe stavební rozpočet a jednoduchý projekt a
smlouvu s dodavatelem). Po případném odsouhlasení budou veškeré stavební práce
probíhat pod dohledem stavebního technika města a budou převzaty stavebním
technikem města na základě protokolu.
USNESENÍ č. RM/558/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
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, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/559/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/560/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo (zajišťuje službu vývozu kontejnerů s textilním
odpadem v našem městě) o finanční příspěvek na provoz ve výši 500,-Kč/měsíc, protože i město
se musí vypořádat s nepříznivými vlivy z hlediska ekonomického v rámci svého rozpočtu a
doporučuje Diakonii ucházet se o dotaci v rámci dotačního programu na sociální služby a
aktivity, který bude město vyhlašovat v roce 2021.
USNESENÍ č. RM/561/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vyvolal jednání s vedením společnosti Transport Trutnov s.r.o. ohledně
změn v odpadovém hospodářství (zejména způsob výpočtu množství vyprodukovaného odpadu
na jednoho občana ročně, vazba na cenu skládkovného, vliv uzavřených smluv s menšími
podnikateli na množství odpadu atd.).
USNESENÍ č. RM/562/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti- uložení inženýrských sítí pro stavbu
RD (nových přípojek vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města p.p.č. 552 a 102/3, oba
k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/563/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
nabídku na odkoupení pozemku p.č. 944 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o
parcelu, která sousedí s přilehlou komunikací na p.p.č. 477/3) a konstatovala, že tuto
nabídku nevyužije, protože tuto parcelu město nepotřebuje.
b)
nabídku na bezplatný převod pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
kterém je dle pasportu komunikací umístěna místní komunikace s tím, že tuto
nabídku na bezplatný převod město využije, a to s ohledem na to, že je zde umístěna
komunikace města a veřejné osvětlení, které bude v roce 2021 rekonstruováno.
USNESENÍ č. RM/564/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu dvou částí parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle vyznačení v
žádosti společnosti JAPIO spol. s r.o. - viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/565/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku
zahrada, o výměře 1126 m2 s tím, že bude možné parcelu rozdělit na více částí a
pronajmout je případně více žadatelům na zahrádky.
předává
b)
Zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov
I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2.
USNESENÍ č. RM/566/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníka RD na st.p.č. 147 v k.ú. Maršov II o odkoupení parcely p.p.č. 129/3 v k.ú.
Maršov II nebo její části do doby, než bude radě předloženo závazné stanovisko odboru
územního plánování MěÚ v Trutnově na základě usnesení č. RM/549/43/2020 z 11.1.2021.
USNESENÍ č. RM/567/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 625, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha
o výměře 26 m2 společnosti R BURGER s.r.o., IČ 04988281 s tím, že rada stanovila základní
parametry této smlouvy, a to nájem na dobu určitou do 31.12.2021, účel nájmu - umístění
dětského hřiště s názvem Burton Riglet Park., nájemné 500,-Kč ročně bez DPH, přičemž
nájemné za rok 2021 se nebude krátit a bude činit rovněž 500,-Kč bez DPH. Mimo to rada
požaduje, aby byl zachován průchod z chodníku přes asfaltovou plochu ke vchodu do zastřešené
části před infocentrem a barem Akvárko tak, aby chodci nemuseli vstupovat do trávníku.
USNESENÍ č. RM/568/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s umístěním druhé dočasné stavby na p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o rozměrech 5 x 4
metry, umístěné od hranice s cestou 4 metry a 10 metrů od hranice pozemku s lesem.
odkládá
b)
žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7 (všechny v k.ú. Maršov I) za
účelem zemědělské podnikatelské činnosti (2 z nich se nacházejí v blízkosti objektu
čp. 30 v Černohorské ulici a vedle zahrádkářské kolonie za tímto domem, třetí pak
sousedí s areálem Duncan za Černohorským potokem a není k něm přístup), protože
pozemky nenavazují na stávající chov dobytka žadatele a rada požaduje o záměru
žadatele více informací.
USNESENÍ č. RM/569/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II o výměře 970 m2, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha.
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USNESENÍ č. RM/570/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se stavbou kůlny na pozemku žadatele p.p.č. 453/9 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici s tím,
že stavba bude v režimu stavby dočasné na dobu 10ti let dle stavebního zákona.
USNESENÍ č. RM/571/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o souhlas města se stavbou Dobíjecí stanice ČEZ-lokalita Benzina
Svoboda nad Úpou na p.p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/572/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru vystavět na p.p.č. 58/1 v k.ú.
Maršov II bezkontaktní myčku, protože pro případný provoz myčky by bylo nutné zřídit sjezd
k myčce přes pozemek města p.p.č. 440 v k.ú. Maršov II, na kterém byl vybudován v roce 2018
nový chodník v rámci dotačního projektu IROP Bezpečná pěší doprava s názvem
„Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“ a udržitelnost
projektu je 5 let od celkového dokončení projektu, tj. minimálně až do roku 2023. Rada se dále
shodla na tom, že z hlediska okolní zástavby v dané lokalitě se jí záměr nejeví jako příliš
vhodný. Nicméně v tuto chvíli k němu nemůže vydat kladné stanovisko s ohledem na výše
citovaný projekt a jeho udržitelnost v rámci dotačních podmínek.
USNESENÍ č. RM/573/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1.1.2021 v
souvislosti s novými platovými tabulkami některých pracovníků ve veřejné správě
od ledna 2021 (viz příloha originálu zápisu).
b)
nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.1.2021 v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2021 (viz příloha originálu zápisu).
c)

nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martiny
Motejlkové od 1.2.2021 v souvislosti s jejím platovým postupem od 1.2.2021 (viz
příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/574/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s Dohodou o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 100/0566/00/17 se
společností KRKONOŠSKĚ PAPÍRNY a.s. k 31.3.2021.
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