*MESUX000QGNW*
MESUX000QGNW
Sp. značka: SVO/1630/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.05.2021
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.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem parcel st.p.č. 651, části p.p.č. 954 a části p.p.č.
774/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou

2.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(předzahrádka před Národním domem)

3.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 625 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o pronájem parcely p.p.č. 8/2 v k.ú. Maršov II

5.

Žádost o povolení terénních úprav pod dočasnou stavbou na pronajaté části p.p.č.
270/1 v k.ú. Maršov I

6.

Žádost o povolení vybudovat zahradní altán na pronajatém pozemku p.p.č. 376/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání stavebního povolení pro
stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor podkroví v
bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti

8.

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Návrh SOD na stavební úpravy bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou

11.

Návrhy na přidělení bytů v domě čp. 473

12.

Pravidla pro svatební obřady - úprava na základě informace MV ČR č. 5/2021

13.

Nabídky ražeb pamětních medailí

14.

Smlouva č. Z_S14_12_8120079758 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku
kabelového vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu Nepomuckého
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15.

Návrhy OZV na obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství od roku 2022

16.

Přidělení bytů č. 49 (pro dvojici) a č. 51 (pro jednotlivce) v DPS a souhlas se
zavedením pečovatelské služby

17.

Žádost o vydání stanoviska ve věci zpevnění příjezdové komunikace na p.p.č. 101/12
v k.ú. Maršov I

18.

Základní škola - zadávací dokumentace k 3 VZMR na dodávky

19.

Směnná smlouva na směnu pozemků mezi městem a společností Pod černým vrchem

1. Návrh nájemní smlouvy na pronájem parcel st.p.č. 651, části p.p.č. 954 a části p.p.č.
774/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem parcel st.p.č. 651 (o výměře
127 m2), části p.p.č. 954 (o výměře cca 1023 m2) a části p.p.č. 774/1 (o výměře cca 169 m2), vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č.09/2021 (viz příloha originálu
zápisu). Rada stanovila základní podmínky nájemní smlouvy. Nájemcem bude paní Liana
Bridziková, IČ 49998188, se sídlem Husitská 324, 543 71 Hostinné, účel nájmu - podnikatelský
účel umístění a provozování objektu květinového centra a provozování zahrady pro pěstební
činnost, nájem na dobu určitou od 1.6.2021 po dobu 10ti let, tj. do 31.5.2031, nájemné stanoveno
ve výši 38.722 Kč ročně + příslušná sazba DPH včetně každoroční valorizace od roku 2022. Rada
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcel st.p.č. 651 (o výměře 127 m2), části p.p.č. 954 (o výměře cca
1023 m2) a části p.p.č. 774/1 (o výměře cca 169 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě
zveřejněného Záměru města č.09/2021 (viz příloha originálu zápisu)s tím, že nájemcem bude paní
Liana Bridziková, IČ 49998188, se sídlem Husitská 324, 543 71 Hostinné, účel nájmu podnikatelský účel umístění a provozování objektu květinového centra a provozování zahrady pro
pěstební činnost, nájem na dobu určitou od 1.6.2021 po dobu 10ti let, tj. do 31.5.2031, nájemné
stanoveno ve výši 38.722 Kč ročně + příslušná sazba DPH včetně každoroční valorizace od roku
2022.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/638/49/2021 bylo přijato.
2. Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(předzahrádka před Národním domem)
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 679/2 o výměře 10 m2
v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na základě
zveřejněného Záměru města č. 11/2021 (viz příloha originálu zápisu). Rada stanovila základní
podmínky nájemní smlouvy. Nájemcem bude paní Věra Andršová, IČ 68254482, se sídlem nám.
Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel nájmu - umístění předzahrádky před restaurací
Národní dům, nájem na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.11.2021, nájemné stanoveno ve výši
500 Kč + příslušná sazba DPH. Rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 679/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění předzahrádky před Národním domem na základě zveřejněného Záměru města
č. 11/2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájemcem bude paní Věra Andršová,
IČ 68254482, se sídlem nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel nájmu - umístění
předzahrádky před restaurací Národní dům, nájem na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.11.2021,
nájemné stanoveno ve výši 500 Kč + příslušná sazba DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/639/49/2021 bylo přijato.
3. Návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 625 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 625 o výměře 54 m2 v
k.ú. Maršov I za podnikatelským účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníky minigolfu
a bistra R BURGER na základě zveřejněného Záměru města č. 12/2021 (viz příloha originálu
zápisu). Rada stanovila základní podmínky nájemní smlouvy. Nájemcem bude společnost
R BURGER s.r.o., IČ 04988281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel
nájmu - podnikatelský účel venkovní posezení pro návštěvníky minigolfu a bistra R BURGER,
případně v zimním období umístění Burton Riglet Parku, nájem na dobu neurčitou od 1.5.2021 s
3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, nájemné stanoveno individuální sazbou ve výši 6.000 Kč
ročně + příslušná sazba DPH. Individuální sazba byla použita z toho důvodu, že avizované
venkovní posezení město již nepovažuje za typickou předzahrádku, a to i s ohledem na zimní
aktivity, ale jako za součást restauračního provozu a přilehlého informačního centra.
Rada se dále zabývala avizovaným zpevněním pronajaté plochy, resp. položením dlažby na písek
dle usnesení rady č. RM/607/47/2021 písm. c) a shodla se na tom, že do příštího jednání rady bude
předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu, ve které budou stanoveny podmínky pro
zpevnění plochy včetně podmínek v případě ukončení nájemního vztahu.
Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 625 o výměře 54 m2 v k.ú. Maršov I za
podnikatelským účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníky minigolfu a
bistra R BURGER na základě zveřejněného Záměru města č. 12/2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že nájemcem bude společnost R BURGER s.r.o.,
IČ 04988281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel nájmu
- podnikatelský účel venkovní posezení pro návštěvníky minigolfu a bistra
R BURGER, případně v zimním období umístění Burton Riglet Parku, nájem na dobu
neurčitou od 1.5.2021 s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, nájemné stanoveno
individuální sazbou ve výši 6.000 Kč ročně + příslušná sazba DPH.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady předložil návrh Smlouvy o právu provést
stavbu, ve které budou stanoveny podmínky pro avizované zpevnění pronajaté
plochy, resp. položení dlažby na písek dle usnesení rady č. RM/607/47/2021
písm. c).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/640/49/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

4. Žádost o pronájem parcely p.p.č. 8/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o pronájem parcely p.p.č. 8/2 od vlastníka sousední parcely
p.p.č. 8/1, vše v k.ú. Maršov II za účelem parkování vozidel a případné údržby. Rada se shodla na
tom, že se jedná o zelenou plochu, kterou město seká a pravidelně udržuje a město nechce
pronajmout tuto plochu za účelem parkování vozidel a případné údržby. Tuto aktivitu si musí
žadatel vyřešit na svém pozemku. Rada se shodla na tom, že u žadatele bude zjištěn přesnější záměr
pro případné užívání parcely. Bylo hlasováno o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem parcely p.p.č. 8/2 od vlastníka sousední parcely p.p.č. 8/1, vše v
k.ú. Maršov II za účelem parkování vozidel a případné údržby s tím, že od žadatele rada požaduje
více informací ohledně budoucího využívání pozemku. Rada se shodla na tom, že se jedná o
zelenou plochu, kterou město seká a pravidelně udržuje a město nechce pronajmout tuto plochu za
účelem parkování vozidel a případné údržby. Tuto aktivitu si musí žadatel vyřešit na svém
pozemku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/641/49/2021 bylo přijato.
5. Žádost o povolení terénních úprav pod dočasnou stavbou na pronajaté části p.p.č.
270/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o povolení terénních úprav pod povolenou druhou dočasnou
stavbou na pronajaté části p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - popis terénních úprav je popsán podrobně
v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Dále žadatel doplňuje informace k žádosti o pacht pozemků, která byla projednána na 44. schůzi
Rady města dne 1.2.2021 a odložena s tím, že rada požaduje o záměru žadatele více informací.
Rada se výše uvedeným zabývala a shodla se na následujících usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s provedením terénních úprav pod povolenou druhou dočasnou stavbou na pronajaté
části p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - popis terénních úprav je popsán podrobně v žádosti
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že vše bude zapracováno do dodatku k nájemní
smlouvě.
pověřuje
b)
starostu města, aby s žadatelem v rámci místního šetření v terénu prověřil účel a
vhodnost pachtu pozemků dle žádosti, která byla projednána na 44. schůzi Rady
města dne 1.2.2021 a odložena s tím, že rada požaduje o záměru žadatele více
informací.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/642/49/2021 bylo přijato.
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6. Žádost o povolení vybudovat zahradní altán na pronajatém pozemku p.p.č. 376/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o povolení vybudovat jednoduchý zahradní altán na pronajatém
pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 178 v Úpské ulici. Vzhledem k tomu, že k
žádosti byly připojeny pouze ruční náčrtky a z informací v žádosti není jasné dle stavebního
technika, jak bude stavba založena a další technické parametry, rada se shodla na tom, že s
umístěním zahradního altánu na pronajaté části pozemku nemá problém, ale musí znát technické
provedení. Doporučuje tedy žadateli, aby předložil radě jednoduchou projektovou dokumentaci
včetně technické zprávy, kterou beztak bude potřebovat i stavební úřad. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o povolení vybudovat zahradní altán na pronajatém pozemku p.p.č. 376/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 178 v Úpské ulici, a to s ohledem na nedostatek informací. Rada se
shodla na tom, že s umístěním jednoduchého zahradního altánu na pronajaté části pozemku nemá
problém, ale musí znát technické provedení (zejména proporce, způsob ukotvení, materiály apod.),
takže doporučuje žadateli, aby předložil radě jednoduchou projektovou dokumentaci včetně
technické zprávy, kterou beztak bude potřebovat i stavební úřad.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/643/49/2021 bylo přijato.
7. Žádost o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání stavebního povolení pro
stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor podkroví v
bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti
Před projednáváním tohoto bodu se z projednávání i z hlasování vyloučil pan Tomáš Hovard.
Radě města byla předložena žádost o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání stavebního
povolení pro stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor podkroví v
bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti. Rada se danou žádostí opět zabývala, přestože v dané
záležitosti již vydala zamítavé stanovisko na 47. schůzi Rady města dne 29.3.2021 usnesením
č. RM/619/47/2021 písm. b). Starosta konstatoval, že na svém zamítavém stanovisku nemůže,
bohužel, nic měnit, protože problém s parkováním v centru města je velkým problémem obecně.
Zároveň upozornil na tlak developerů na apartmánové bydlení v horských obcích, který je již patrný
v okolních obcích a městům nepřináší nic dobrého (problémy s parkováním místních a turistů,
odpady apod.). Starosta dále doplnil, že se informoval v sousedních Janských Lázních, kde tento
problém vyřešili již před lety a rovněž nepovolují vestavby a podobné rozšiřování bytových domů,
pokud nemá stavebník zajištěno parkování na svém pozemku v docházkové vzdálenosti. Ing. Ruse
konstatoval, že by rada měla trvat na svém stanovisku a mít v tomto směru konstantní názor ve
vazbě na potřebnost parkovacích ploch, a to nejen u této žádosti, ale i u případných dalších. Starosta
doplnil, že se problematikou parkování po obci intenzivně zabývá, ale jedná se o poměrně složitou
problematiku, kterou nelze vyřešit v řádu týdnů či několika měsíců. Pan Horáček doplnil, že ho
žadatelka kontaktovala, aby jí pronajal parkovací místa před bowlingem, což odmítl, protože pak
by měl problém s parkováním hostů i on. Je velmi pravděpodobné, že nájemci či hosté
mezonetových bytů nebudou parkovat na cizích, smluvně zajištěných místech, ale obsadí místa v
centru města. A bohužel město nemá žádný nástroj, jak toto kontrolovat a vymáhat nápravu, když
se jedná o veřejná prostranství. Vedení města si velmi váží toho, že majitelé opravují staré domy a
dávají jim nový vzhled, a že vytvářejí bydlení pro stávající a nové občany města. Přesto jsme nyní
v situaci, kdy město potřebuje nejdříve odbornou studii o parkování v obci (Provoz v klidu),
abychom se mohli relevantně vyjádřit k podobným žádostem. Na závěr diskuse tedy navrhl trvat
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na stanovisku k žádosti, které již bylo vydáno dne 29.3.2021 usnesením č. RM/619/47/2021
písm. b).
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém zamítavém stanovisku z 47. schůze Rady města dne 29.3.2021, usnesení
č. RM/619/47/2021 písm. b) ve věci žádosti o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání
stavebního povolení pro stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor
podkroví v bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Chmelař
USNESENÍ č. RM/644/49/2021 bylo přijato.
8. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
208 m2, druh pozemku ostatní plocha (jiná plocha). Žadatel o prodej této parcely již žádal v
minulosti. Starosta konstatoval, že se již rok snaží o výměnu pozemku p.p.č. 105/1 (ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu) v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 226 m2 (přímo sousedí s
pozemkem p.č. 904) za jiný pozemek se Státním pozemkovým úřadem (SPU). Důvodem je od
začátku deklarované sloučení p.p.č. 904 a 105/1. Směna je na dobré cestě, SPU předběžně souhlasí.
Neexistuje však způsob, jak tento proces urychlit. Pokud letos ke směně dojde, bude možné sloučit
tyto dva sousední pozemky a vytvořit plnohodnotnou stavební parcelu o výměře 434 m2, která
může být nabídnuta k prodeji. Případný jednotlivý rozprodej parcel je z pohledu města
nehospodárný.
Žadatel ve své žádosti uvádí, že jeho záměrem je vybudovat bytovou jednotku nad stávající garáží
na parcelách st.p.č. 214/4 a 214/8 a parcelu by využíval jako zahradu a parkování pro auto. Starosta
doplnil, že žadatelův záměr lidsky chápe. Všichni si přejí, aby zde rodiny starousedlíků zůstávaly,
měli kde stavět, děti zde chodily do školy atd. Na druhou stranu musí zastupitelé rozhodovat v
mezích zákona. Zastupitelstvo nemůže prodat majetek konkrétnímu žadateli a pokud by tak učinilo,
musí takové rozhodnutí precizně odůvodnit, a ani v tomto případě si pak členové zastupitelstva
nemohou být jistí, že na ně někdo v budoucnu nepodá trestní oznámení, protože neuplatnilo při
prodeji zásadu a povinnost hospodárného a účelného využívání majetku dle zákona o obcích. V
případě zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku není vůbec jisté, že novým vlastníkem by
se stal právě žadatel. V rámci zveřejněného záměru může reagovat na záměr kdokoliv a
zastupitelstvo poté rozhoduje o samotném prodeji. Z těchto důvodů je nutné počkat na realizaci
směny výše uvedených pozemků se Státním pozemkovým úřadem a sloučení parcel. Rada v této
chvíli prodej parcely nedoporučuje.
Dále se rada zabývala danou lokalitou a jejím neutěšeným stavem, zejména na parcele p.p.č. 927 a
části 903 před bývalou svíčkárnou. Starosta navrhl, aby se město pokusilo o revitalizaci celé dané
lokality tak, aby vlastně město vědělo, s jakou plochou zde může pracovat.
V rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
208 m2, druh pozemku ostatní plocha (jiná plocha) s odůvodněním, že by město
nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se sousední parcelou p.p.č. 105/1 o
výměře 226 m2, druh pozemku zahrada, která je v majetku Státního pozemkového
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úřadu a o kterou již město požádalo, by se mohlo jednat o hezkou stavební parcelu
na rovině (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
návrh na provedení revitalizace ploch v majetku města v lokalitě u bývalé svíčkárny
na pozemcích, zejména na p.p.č. 927, části 903, části 104/1, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou před bývalou svíčkárnou tak, aby město vědělo, s jakou plochou zde může
pracovat a pověřuje starostu města, aby se začal revitalizací ploch zabývat.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/645/49/2021 bylo přijato.
9. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena písemnost č.j. SVO/1763/2021 od Správy železnic, státní organizace
včetně příloh, která se týká bezúplatného převodu pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Jedná se o sdělení informací a podmínek převodu pozemku na město, přičemž jednou z podmínek
je převzetí ekologických závazků s tímto majetkem spojených a převzetí povinností plynoucích z
jejich odstraňování bez možnosti požadovat na SŽDC v budoucnu náhradu. Tajemnice informovala
radu, že na tomto převzetí závazku ztroskotal převod pozemku již v minulosti, kdy zastupitelstvo
nechtělo převzít tento závazek, takže kontaktovala SŽDC, aby specifikovali případné ekologické
závazky konkrétněji.
Odpověď z SŽDC zní:
"V návaznosti na Váš dotaz týkající se Prohlášení ve věci ekologických závazků si Vás dovoluji
informovat, že tento dokument vznikl jako podmínka pro schválení převodu na základě připomínek
z mezirezortního připomínkového řízení, kterému je podrobována většina případů pozbývání
majetku ze strany Správy železnic. Bez naplnění této podmínky nedá vláda k převodu vlastnického
práva k předmětné nemovitosti souhlas a není možné jej realizovat.
K povaze samotných ekologických závazků - typicky se může jednat např. o znečištění podzemních
zdrojů vody minerálními oleji (naftou) či jinými chemikáliemi. Správa železnic neprovádí bez
konkrétních důvodů průzkumy stavu podzemních vod za účelem zjištění rozsahu ekologických
zátěží předmětných pozemků a z toho důvodu nemůže nabyvatele předmětné nemovitosti
informovat, zda se zde takovéto závazky nachází či nikoliv."
Dále podmínkou bezúplatného převodu je mimo jiné předchozí uzavření nájemního vztahu.
Tajemnice informovala, že žádost o uzavření nájemní smlouvy byla zaslána již 17.2.2021, po
urgenci dne 31.3.2021 v jakém stavu je, bylo sděleno, že smlouva je na jejich právním oddělení a
trvá to tak půl roku.
Starosta navrhl, aby město pokračovalo v úsilí získat bezúplatně tento pozemek pod komunikací v
majetku města, na kterém je rovněž veřejné osvětlení včetně kabelového vedení. Co se týká
ekologického závazku tak konstatoval, že si historicky nepamatuje, že by tam k něčemu došlo a
riziko zde je dle jeho názoru minimální. Rada se na tomto shodla rovněž, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost č.j. SVO/1763/2021 od Správy železnic, státní organizace včetně příloh, která se týká
bezúplatného převodu pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o sdělení informací
a podmínek převodu pozemku na město, přičemž jednou z podmínek je převzetí ekologických
závazků s tímto majetkem spojených a převzetí povinností plynoucích z jejich odstraňování bez
možnosti požadovat na SŽDC v budoucnu náhradu. Rada se shodla, že bude pokračovat v úsilí
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získat bezúplatně tento pozemek pod komunikací v majetku města, na kterém je rovněž veřejné
osvětlení včetně kabelového vedení, protože riziko vzniku ekologického problému je v dané
lokalitě minimální (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/646/49/2021 bylo přijato.
10. Návrh SOD na stavební úpravy bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo mezi městem, zhotovitelem (Roman Mižigar,
IČ 07461241, se sídlem Bílá 1973, 547 01 Náchod) a plátcem (nájemce bytu č. 42) na rekonstrukci
bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesneí:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem, zhotovitelem (Roman Mižigar, IČ 07461241, se sídlem Bílá 1973,
547 01 Náchod) a plátcem (nájemce bytu č. 42) na rekonstrukci bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou
službou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/647/49/2021 bylo přijato.
11. Návrhy na přidělení bytů v domě čp. 473
Radě města byl předložen návrh na přidělení dvou bytů v čp. 473 na náměstí Svornosti, který
připravila sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu). Byt č. 4 navrhuje přidělit v rámci
sociálního bydlení a byt č. 6 pak v režimu nájemního bydlení. Podrobnosti o budoucích nájemnících
jsou uvedeny v podkladovém materiálu. Rada k danému návrhu neměla připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém domě čp. 473 paní
.
, trvale bytem
.
, Nový Bor na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 v rámci sociálního bydlení a podmínek dotačního titulu za
nájemné ve výši 64,70 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu + zálohy na služby a energie
a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy v režimu sociálního bydlení.
b)

přidělení bytu č. 6 o velikosti 2 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 manželům
a
, trvale bytem Janské Lázně,
na dobu určitou 1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové
plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní
smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelům výjimku ve věci chovu psa v bytě a tímto
jim chov psa v bytě povoluje.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/648/49/2021 bylo přijato.
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12. Pravidla pro svatební obřady - úprava na základě informace MV ČR č. 5/2021
Radě města bylo předloženo nové znění Pravidel pro svatební obřady (viz příloha originálu zápisu),
a to na základě Informace Min. vnitra ČR č. 5/2021, která se týkala hrazení správních poplatků a
smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům.
Pravidla byla upravena v souladu s tímto dokumentem Ministerstva vnitra. Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Pravidel pro svatební obřady (viz příloha originálu zápisu), která byla zpracována na základě
Informace Min. vnitra ČR č. 5/2021, která se týkala hrazení správních poplatků a smluvních odměn
snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/649/49/2021 bylo přijato.
13. Nabídky ražeb pamětních medailí
Radě města byl předložen podkladový materiál s nabídkami na ražbu pamětních medailí v
souvislosti se schválenými Pravidly pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny
města Svobody nad Úpou. Starosta předal slovo místostarostovi Ing. Ruse, který krátce danou věc
okomentoval. Rada se shodla na tom, že bude nadále pracovat s nabídkami od dodavatelů Victoria
Ag-Art s.r.o. a Alerion s.r.o. a požádá je o zpracování konkrétního grafického návrhu. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
místostarostu města, aby do příštího jednání rady předložil od dodavatelů Victoria Ag-Art s.r.o. a
Alerion s.r.o. nabídky na konkrétní grafický návrh pamětních medailí v souvislosti se schválenými
Pravidly pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/650/49/2021 bylo přijato.
14. Smlouva č. Z_S14_12_8120079758 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku
kabelového vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu Nepomuckého
Radě byl předložen návrh Smlouvy č. Z_S14_12_8120079758 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
na přeložku kabelového vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu Nepomuckého (viz příloha
originálu zápisu). Ze smlouvy vyplývají předpokládané náklady na přeložku ve výši 290.000 Kč
bez DPH. Návrh smlouvy je nezbytnou akcí související s případnou realizací rekonstrukce mostu
Nepomuckého. Rada neměla k návrhu připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120079758 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. (přeložka kabelového
vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu Nepomuckého, viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/651/49/2021 bylo přijato.
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15. Návrhy OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022
Radě města byl předložen návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022
včetně seznamu a specifikace kontejnerových stání po obci a s návrhem na regulaci od 1.1.2022.
Tajemnice krátce okomentovala tento materiál s tím, že se jedná o poměrně radikální změnu v
rámci odpadového systému (zrušení kontejnerových stání po obci vyjma kontejnerů na sklo,
nahrazení černými popelnicemi s barevnými víky o objemu 120 l - nakoupí město a občanům budou
předány formou výpůjčky, v těžko dostupných lokalitách v zimním období systémová výjimka a
používání barevně odlišených pytlů, které rovněž nakoupí město atd.) Rada neměla k
podkladovému materiálu připomínky a shodla se na tom, že je to cesta správným směrem. Nyní je
potřeba tento návrh prodiskutovat se svozovou firmou TRANSPORT (zejména definovat svozovou
trasu a četnost svozů 1x 14 dní u komodit papír, plasty, bio a směsný odpad), připravit návrh
rozpočtového opatření na nákup sběrných nádob a připravit konečný podkladový materiál pro
červnové zastupitelstvo.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022 včetně seznamu a specifikace
kontejnerových stání po obci a s návrhem na regulaci od 1.1.2022 bez námitek (podrobně viz zápis)
s tím, že je nutno neprodleně návrh prodiskutovat se svozovou firmou TRANSPORT (zejména
definovat svozovou trasu a četnost svozů 1x 14 dní u komodit papír, plasty, bio a směsný odpad),
připravit návrh rozpočtového opatření na nákup sběrných nádob a připravit konečný podkladový
materiál pro červnové zastupitelstvo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/652/49/2021 bylo přijato.
16. Přidělení bytů č. 49 (pro dvojici) a č. 51 (pro jednotlivce) v DPS a souhlas se
zavedením pečovatelské služby
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení dvou uvolněných bytů v Domě s
pečovatelskou službou a žádost ředitelky DPS o souhlas se zavedením pečovatelské služby pro
občanku Svobody nad Úpou. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 49 pro dvojici
s manželem a bytu č. 51
pro jednotlivce panu
. V případě nepřijetí bytů těmito žadateli rada
stanovuje přidělit byt č. 49 a byt č. 51 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha
originálu zápisu).
souhlasí
b)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
526, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/653/49/2021 bylo přijato.
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, trvale bytem Kostelní
zdržel se – 0

17. Žádost o vydání stanoviska ve věci zpevnění příjezdové komunikace na p.p.č. 101/12
v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost stavebníků - manželů Jandových o vydání stanoviska ve věci
zpevnění příjezdové komunikace na p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I, která je v majetku města, na
vlastní náklady. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti ve věci zpevnění příjezdové komunikace na p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov
I, která je v majetku města, na vlastní náklad stavebníků v rámci akce "Novostavba rodinného domu
na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/654/49/2021 bylo přijato.
18. Základní škola - zadávací dokumentace k 3 VZMR na dodávky
Rada města obdržela emailem 6.5.2021 v odpoledních hodinách od vedení školy podklady
pro 3 veřejné zakázky malého rozsahu, které souvisejí s akcí Inovace ICT učebny v ZŠ s dotací
IROP. Celková předpokládaná hodnota celé akce činí cca 1,2 mil. Kč včetně DPH. Vzhledem k
časové náročnosti se s daným podkladovým materiálem seznámit a prostudovat jej s ohledem na
dotační podmínky atd. a dále vzhledem k tomu, že daný materiál obsahoval na první nahlédnutí
vady bránící schválení, rada se daným podkladovým materiál dále nezabývala a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou Ing. Michala Krtičku, aby ve věci zadávacího řízení na akci
Inovace ICT učebny zajistil smluvní vztah s odbornou firmou zabývající se zadáváním veřejných
zakázek včetně smluvního ujednání o převzetí zodpovědnosti za vady zadávací dokumentace a s
tím spojené případné sankce.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/655/49/2021 bylo přijato.
19. Směnná smlouva na směnu pozemků mezi městem a společností Pod černým vrchem
Radě města bylo předloženo znění směnné smlouvy, kterou vypracoval městský právník
JUDr. Havel na směnu pozemků mezi městem a společností Pod Černým vrchem s.r.o., a to na
základě společného jednání, kdy byly odsouhlaseny vzájemně návrhy geodetického rozdělení a
následné geometrické plány č. 257-111/2021 a GP č. 256-110/2021, oba ze dne 27.4.2021 (vše viz
přílohy originálu zápisu). Rada neměla k návrhu směnné smlouvy připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 380 ve vlastnictví města
(v GP č. 257-111/2021 označena nově jako p.p.č. 380/5 o výměře 628 m2) za část
parcely p.p.č. 154/12 ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o.
(v GP č. 256-110/2021 označena jako p.p.č. 154/13 o výměře 146 m2).
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doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit znění směnné smlouvy, kterou vypracoval městský
právník JUDr. Havel na směnu pozemků mezi městem a společností Pod Černým
vrchem s.r.o. v souladu se záměrem dle bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/656/49/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.5.2021 v 18,30 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 31.5.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 11.5.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
10.5.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.05.2021
USNESENÍ č. RM/638/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcel st.p.č. 651 (o výměře 127 m2), části p.p.č. 954 (o výměře
cca 1023 m2) a části p.p.č. 774/1 (o výměře cca 169 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě zveřejněného Záměru města č.09/2021 (viz příloha originálu zápisu)s tím, že nájemcem
bude paní Liana Bridziková, IČ 49998188, se sídlem Husitská 324, 543 71 Hostinné, účel nájmu
- podnikatelský účel umístění a provozování objektu květinového centra a provozování zahrady
pro pěstební činnost, nájem na dobu určitou od 1.6.2021 po dobu 10ti let, tj. do 31.5.2031,
nájemné stanoveno ve výši 38.722 Kč ročně + příslušná sazba DPH včetně každoroční
valorizace od roku 2022.
USNESENÍ č. RM/639/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 679/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění předzahrádky před Národním domem na základě zveřejněného Záměru města
č. 11/2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájemcem bude paní Věra Andršová,
IČ 68254482, se sídlem nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel nájmu - umístění
předzahrádky před restaurací Národní dům, nájem na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.11.2021,
nájemné stanoveno ve výši 500 Kč + příslušná sazba DPH.
USNESENÍ č. RM/640/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 625 o výměře 54 m2 v k.ú. Maršov I za
podnikatelským účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníky minigolfu a
bistra R BURGER na základě zveřejněného Záměru města č. 12/2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že nájemcem bude společnost R BURGER s.r.o.,
IČ 04988281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou, účel nájmu
- podnikatelský účel venkovní posezení pro návštěvníky minigolfu a bistra
R BURGER, případně v zimním období umístění Burton Riglet Parku, nájem na
dobu neurčitou od 1.5.2021 s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, nájemné
stanoveno individuální sazbou ve výši 6.000 Kč ročně + příslušná sazba DPH.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady předložil návrh Smlouvy o právu provést
stavbu, ve které budou stanoveny podmínky pro avizované zpevnění pronajaté
plochy, resp. položení dlažby na písek dle usnesení rady č. RM/607/47/2021
písm. c).
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USNESENÍ č. RM/641/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem parcely p.p.č. 8/2 od vlastníka sousední parcely p.p.č. 8/1, vše
v k.ú. Maršov II za účelem parkování vozidel a případné údržby s tím, že od žadatele rada
požaduje více informací ohledně budoucího využívání pozemku. Rada se shodla na tom, že se
jedná o zelenou plochu, kterou město seká a pravidelně udržuje a město nechce pronajmout tuto
plochu za účelem parkování vozidel a případné údržby. Tuto aktivitu si musí žadatel vyřešit na
svém pozemku.

USNESENÍ č. RM/642/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s provedením terénních úprav pod povolenou druhou dočasnou stavbou na pronajaté
části p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - popis terénních úprav je popsán podrobně v
žádosti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že vše bude zapracováno do dodatku k
nájemní smlouvě.
pověřuje
b)
starostu města, aby s žadatelem v rámci místního šetření v terénu prověřil účel a
vhodnost pachtu pozemků dle žádosti, která byla projednána na 44. schůzi Rady
města dne 1.2.2021 a odložena s tím, že rada požaduje o záměru žadatele více
informací.

USNESENÍ č. RM/643/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o povolení vybudovat zahradní altán na pronajatém pozemku p.p.č. 376/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 178 v Úpské ulici, a to s ohledem na nedostatek informací. Rada
se shodla na tom, že s umístěním jednoduchého zahradního altánu na pronajaté části pozemku
nemá problém, ale musí znát technické provedení (zejména proporce, způsob ukotvení,
materiály apod.), takže doporučuje žadateli, aby předložil radě jednoduchou projektovou
dokumentaci včetně technické zprávy, kterou beztak bude potřebovat i stavební úřad.

USNESENÍ č. RM/644/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém zamítavém stanovisku z 47. schůze Rady města dne 29.3.2021, usnesení
č. RM/619/47/2021 písm. b) ve věci žádosti o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání
stavebního povolení pro stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor
podkroví v bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti (podrobně viz zápis).

14

USNESENÍ č. RM/645/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
208 m2, druh pozemku ostatní plocha (jiná plocha) s odůvodněním, že by město
nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se sousední parcelou p.p.č. 105/1 o
výměře 226 m2, druh pozemku zahrada, která je v majetku Státního pozemkového
úřadu a o kterou již město požádalo, by se mohlo jednat o hezkou stavební parcelu
na rovině (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
návrh na provedení revitalizace ploch v majetku města v lokalitě u bývalé svíčkárny
na pozemcích, zejména na p.p.č. 927, části 903, části 104/1, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou před bývalou svíčkárnou tak, aby město vědělo, s jakou plochou zde může
pracovat a pověřuje starostu města, aby se začal revitalizací ploch zabývat.
USNESENÍ č. RM/646/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost č.j. SVO/1763/2021 od Správy železnic, státní organizace včetně příloh, která se týká
bezúplatného převodu pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o sdělení
informací a podmínek převodu pozemku na město, přičemž jednou z podmínek je převzetí
ekologických závazků s tímto majetkem spojených a převzetí povinností plynoucích z jejich
odstraňování bez možnosti požadovat na SŽDC v budoucnu náhradu. Rada se shodla, že bude
pokračovat v úsilí získat bezúplatně tento pozemek pod komunikací v majetku města, na kterém
je rovněž veřejné osvětlení včetně kabelového vedení, protože riziko vzniku ekologického
problému je v dané lokalitě minimální (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/647/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem, zhotovitelem (Roman Mižigar, IČ 07461241, se sídlem
Bílá 1973, 547 01 Náchod) a plátcem (nájemce bytu č. 42) na rekonstrukci bytu č. 42 v Domě
s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/648/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém domě čp. 473 paní
.
, trvale bytem
.
, Nový Bor na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 v rámci sociálního bydlení a podmínek dotačního titulu za
nájemné ve výši 64,70 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu + zálohy na služby a energie
a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy v režimu sociálního bydlení.
b)

přidělení bytu č. 6 o velikosti 2 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 manželům
a
, trvale bytem Janské Lázně,
na dobu určitou 1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové
plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní
smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelům výjimku ve věci chovu psa v bytě a tímto
jí chov psa v bytě povoluje.
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USNESENÍ č. RM/649/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Pravidel pro svatební obřady (viz příloha originálu zápisu), která byla zpracována na
základě Informace Min. vnitra ČR č. 5/2021, která se týkala hrazení správních poplatků a
smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním
poplatkům.
USNESENÍ č. RM/650/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
místostarostu města, aby do příštího jednání rady předložil od dodavatelů Victoria Ag-Art s.r.o.
a Alerion s.r.o. nabídky na konkrétní grafický návrh pamětních medailí v souvislosti se
schválenými Pravidly pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/651/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120079758 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. (přeložka
kabelového vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu Nepomuckého, viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/652/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022 včetně seznamu a
specifikace kontejnerových stání po obci a s návrhem na regulaci od 1.1.2022 bez námitek
(podrobně viz zápis) s tím, že je nutno neprodleně návrh prodiskutovat se svozovou firmou
TRANSPORT (zejména definovat svozovou trasu a četnost svozů 1x 14 dní u komodit papír,
plasty, bio a směsný odpad), připravit návrh rozpočtového opatření na nákup sběrných nádob a
připravit konečný podkladový materiál pro červnové zastupitelstvo.
USNESENÍ č. RM/653/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 49 pro dvojici
s manželem a bytu č. 51
pro jednotlivce panu
. V případě nepřijetí bytů těmito žadateli rada
stanovuje přidělit byt č. 49 a byt č. 51 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha
originálu zápisu).
souhlasí
b)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
526, Svoboda nad Úpou.
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, trvale bytem Kostelní

USNESENÍ č. RM/654/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti ve věci zpevnění příjezdové komunikace na p.p.č. 101/12 v k.ú.
Maršov I, která je v majetku města, na vlastní náklad stavebníků v rámci akce "Novostavba
rodinného domu na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/655/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou Ing. Michala Krtičku, aby ve věci zadávacího řízení na
akci Inovace ICT učebny zajistil smluvní vztah s odbornou firmou zabývající se zadáváním
veřejných zakázek včetně smluvního ujednání o převzetí zodpovědnosti za vady zadávací
dokumentace a s tím spojené případné sankce.
USNESENÍ č. RM/656/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 380 ve vlastnictví města
(v GP č. 257-111/2021 označena nově jako p.p.č. 380/5 o výměře 628 m2) za část
parcely p.p.č. 154/12 ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o.
(v GP č. 256-110/2021 označena jako p.p.č. 154/13 o výměře 146 m2).
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit znění směnné smlouvy, kterou vypracoval městský
právník JUDr. Havel na směnu pozemků mezi městem a společností Pod Černým
vrchem s.r.o. v souladu se záměrem dle bodu a) tohoto usnesení.
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