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Sp. značka: SVO/2061/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 51. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.05.2021
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 Smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy na pronajaté části parcely
p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

2.

Žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475

3.

Žádost o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 875/1 a 876, k.ú.
Svoboda nad Úpou

4.

Doplnění k žádosti o stanovisko města ve věci dodatečného povolení pro objekty na
p.č. 133/3 a 129/1 v k.ú. Maršov II

5.

Žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v k.ú. Maršov I za účelem
zemědělské podnikatelské činnosti - odložená žádost

6.

Pronájem parcely části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
10/2021

7.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Přesun autobusové zastávky v Maršově II – nabídky stavebních firem

9.

Příprava výběrového řízení na projektanta – rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ,
včetně školního klubu – č.p. 560, Svoboda nad Úpou

10.

Rudolfovy slavnosti – smluvní vztahy s vystupujícími

11.

Aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového systému

12.

Program 17. veřejného zasedání ZM dne 14.6.2021

13.

Návrhy na přidělení bytů v čp. 473

14.

Grafický návrh pamětních medailí pro účely oceňování dle Pravidel pro udělování
medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
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15.

Udělení souhlasu města k žádosti o zavedení pečovatelské služby

16.

Návrh rady na rozdělení dotací v rámci dotačních programů pro rok 2021

17.

Úprava č. 2 rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou a schválení odměny ředitelce
DPS

18.

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2022 (více dětí)

19.

Doplnění žádosti o povolení vybudovat zahradní altán na pozemku města p.p.č. 376/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 178

20.

Žádost o stanovisko města ve věci změny užívání stavby - vnitřní úpravy části objektu
bývalého Aqua baru v čp. 146 Rýchorka

21.

Cenové nabídky na instalaci zahradního altánu u DPS

1. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy na pronajaté části parcely
p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy na pronajaté
části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I na základě předchozího usnesení rady č. RM/640/49/2021
(viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu o jednání s jednatelem společnosti
R BURGER s.r.o., protože minulý týden bylo zjištěno, že společnost zahájila stavební práce, aniž
by měla uzavřen výše uvedený smluvní vztah s městem na právo k provedení stavby na pozemku
města. Celá záležitost byla řešena ve spolupráci se stavebním úřadem a starosta navrhl, aby rada
vydala dodatečně souhlas k této dočasné stavbě. Doplnil, že se ale bude zabývat v rámci příštího
vydání novin velkým nešvarem ze strany mnoha stavebníků, kdy spousta z nich zahájí stavby, aniž
by měli patřičná povolení či uzavřené smluvní vztahy a staví tak zástupce města do zvláštního
postavení, kdy mají vydávat stanoviska k takovým stavbám. Tento přístup se mu nelíbí, protože
staví radu do role, kdy je při jakémkoliv rozhodnutí (ať už dodatečně kladném nebo naopak
zamítavém) v pozici toho špatného a přitom tím, kdo chybuje, je samotný stavebník, který si nebyl
schopen zajistit v předstihu vše potřebné.
Členové rady diskutovali o tom, že na základě poslední návštěvy jednatele společnosti rovněž
výsledek jednání pochopili tak, že v daném místě bude pouze rozebíratelná zpevněná plocha
ukončená například obrubníkem, a nikoliv stavba stávající betonové opěrné zdí a podivovali se nad
jednáním společnosti, že zahájila stavbu bez smluvního vztahu a oznámení městu.
Starosta doplnil, že jediným plusem pro pochopení jednání společnosti R BURGER s.r.o. je
stávající provoz, který dělá městu reklamu, a viditelná snaha o vylepšení vzhledu této části objektu
Rýchorka. Z tohoto důvodu požádal o schválení dodatečného souhlasu ke stavbě v režimu stavby
dočasné po dobu trvání nájemní smlouvy, přestože se mu jednání společnosti nelíbí.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s dodatečným povolením dočasné stavby (po dobu trvání nájemní smlouvy na
pozemek města p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I) opěrné zdi, schodiště, rampy a zpevněné
plochy s posezením u provozovny R BURGER na pozemku města p.p.č. 625
v k.ú. Maršov I
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schvaluje
b)
Smlouvu o právu k provedení stavby dle bodu a) tohoto usnesení, ve které jsou
specifikovány podmínky a způsob provedení stavby
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/660/51/2021 bylo přijato.
2. Žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu
č.p. 475. Výměna vodovodní přípojky je záměrem žadatele ve vazbě na stavební úpravy 4. NP a
vestavbu mezonetového patra v 5. NP s 5 byty, ke které však rada vydala zamítavé stanovisko na
49. schůzi dne 10.5.2021 usnesením č. RM/644/49/2021. Rada se shodla na tom, že k této žádosti
nebude vydávat stanovisko, protože souvisí se zamítnutým záměrem žadatele. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475, ale protože akce
souvisí se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra v 5. NP s 5 byty, ke kterým
rada vydala zamítavé stanovisko na 49. schůzi dne 10.5.2021 usnesením č. RM/644/49/2021,
považuje ji za bezpředmětnou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/661/51/2021 bylo přijato.
3. Žádost o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 875/1 a 876, k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost investora o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na
pozemcích města p.p.č. 875/1 a 876, k.ú. Svoboda nad Úpou pro stavbu "Rodinné domy na
p.č. 825/5 a 825/6, k.ú. Svoboda nad Úpou". Nezávisle na této žádosti byla městu doručena žádost
o stanovisko k této akci jako celku, kterou v současné době projednává komise pro rozvoj města,
takže rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti investora o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na pozemcích
města p.p.č. 875/1 a 876, k.ú. Svoboda nad Úpou pro stavbu "Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6,
k.ú. Svoboda nad Úpou" a počká na vydání stanoviska komise pro rozvoj města ve věci žádosti o
stanovisko města k této akci jako celku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/662/51/2021 bylo přijato.
4. Doplnění k žádosti o stanovisko města ve věci dodatečného povolení pro objekty na
p.č. 133/3 a 129/1 v k.ú. Maršov II
Radě města bylo předloženo v souladu s usnesením rady č. RM/549/43/2020 ze dne 11.1.2021
doplnění žádosti o stanovisko města ve věci dodatečného povolení pro objekty na p.č. 133/3 a 129/1
v k.ú. Maršov II. Bylo předloženo koordinované závazné stanovisko odboru územního plánování
MěÚ Trutnov č.j. MUTN 38237/2021 ze dne 13.5.2021 (viz příloha originálu zápisu), které se
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vyjádřilo ke stavbě "Stavební objekty pro ekologickou rekreaci Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov
II, p.p.č. 133/3, 129/1 129/3". Jedná se o stavební objekty SO01 - Dřevěný přístřešek na seno, SO02
- Dřevěná stáj pro hospodářská zvířata, SO03 - Zastřešené parkovací stání pro tři osobní auta, S Opěrná zeď z betonových tvarovek, SO05 - Zpevněná plocha, SO06 - Podružné vedení NN, to vše
dle PD pro dodatečné povolení s výše uvedeným názvem, kterou vypracovala Ing. Denisa
Kalousková, datum 12/2020.
Ve výše uvedeném stanovisku odboru územního plánování jsou následující závěry posouzení:
- stavební objekty budou umístěny jako stavby dočasné, a to s dobou trvání 15 let a dle předložené
dokumentace, která je přílohou stanoviska a vychází z výše uvedené PD, přičemž objekty budou
sloužit jako veřejné prostranství pro rekreaci veřejnosti s cílem vzdělávat lidi v oblasti chovu
hospodářských zvířat (prasat) a umožnit návštěvníkům kontakt s těmito zvířaty.
- ochrana přírody a krajiny - místně příslušným orgánem k vyjádření je Správa KRNAP (nebylo
doloženo.
Rada se znovu zabývala předloženou PD a poměry v dané lokalitě a konstatovala, že je nutno
dořešit, jakým způsobem bude provedeno odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu,
protože z předložené koordinační situace není jasné, do jakých pozemků bude odvodnění
zasahovat. Dále rada konstatovala, že zpevněná plocha je vybudována z části na pozemku města
p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II. V této věci, rada konstatovala, že město danou část pozemku pouze
pronajme a nedoporučí zastupitelstvu odprodej.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
v souladu s usnesením rady č. RM/549/43/2020 ze dne 11.1.2021 doplnění žádosti o
stanovisko města ve věci dodatečného povolení pro objekty na p.č. 133/3 a 129/1 v
k.ú. Maršov II s tím, že se ztotožňuje se stanoviskem odboru územního plánování,
jehož závěry posouzení zní (výtah):
- stavební objekty budou umístěny jako stavby dočasné, a to s dobou trvání 15 let a
dle předložené dokumentace, která je přílohou stanoviska, přičemž objekty budou
sloužit jako veřejné prostranství pro rekreaci veřejnosti s cílem vzdělávat lidi v
oblasti chovu hospodářských zvířat (prasat) a umožnit návštěvníkům kontakt s těmito
zvířaty.
- ochrana přírody a krajiny - místně příslušným orgánem k vyjádření je Správa
KRNAP (nebylo doloženo)
nicméně rada konstatovala, že je nutno dořešit, jakým způsobem bude provedeno
odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu, protože z předložené
koordinační situace není jasné, do jakých pozemků bude odvodnění zasahovat.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře
cca 5 m2, ale až po dořešení odvodnění zpevněné plochy dle bodu a) tohoto usnesení
a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/663/51/2021 bylo přijato.
5. Žádost o pacht pozemků p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v k.ú. Maršov I za účelem
zemědělské podnikatelské činnosti - odložená žádost
Starosta informoval radu o jednání s žadatelem o propachtování pozemků p.p.č. 456/2 (výměra
2326 m2), p.p.č. 456/7 (výměra 510 m2) a p.p.č. 288/7 (výměra 851 m2), všechny v k.ú. Maršov I
pro zemědělskou podnikatelskou činnost (pozemky poblíž Duncanu). Žádost byla odložena na
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44. schůzi rady dne 1.2.2021 - 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 požadovala o záměru žadatele více informací.
Setkání starosty s žadatelem proběhlo dne 24.5.2021 přímo na místě. Pastva již dnes probíhá v
okolí sjezdovky Duncan a případný přechod dobytka (kozy, lamy) přes komunikaci by se
uskutečňoval pouze několikrát za rok v odpoledních nebo večerních hodinách, v doprovodu dvou
osob s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Starosta doporučil schválit zveřejnění záměru
pronájmu a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru propachtování pozemků p.p.č. 456/2 (výměra 2326 m2), p.p.č. 456/7 (výměra
510 m2) a p.p.č. 288/7 (výměra 851 m2), všechny v k.ú. Maršov I pro zemědělskou podnikatelskou
činnost (pozemky poblíž Duncanu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/664/51/2021 bylo přijato.
6. Pronájem parcely části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 10/2021
Radě města byly předloženy dvě žádosti o pronájem zahrádek na 3 dílech parcely p.p.č. 90/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 10/2021. Jeden z žadatelů žádá o pronájem všech 3 dílů
parcely, druhý z žadatelů žádá o pronájem dílu č. 2 a 3. Rada se shodla na tom, že na díly 2 a 3
bude vypsána soutěž obálkovou metodou na výši nájemného, na díl 6 bude zveřejněn znovu záměr
pronájmu, protože tento díl bude volný až od 1.8.2021. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
ve věci pronájmu zahrádek na dílech parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou č. 2 a
3 tak, že na díly 2 a 3 bude vypsána soutěž formou obálkové metody na výši nájemného
a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila toto výběrové řízení.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu dílu č. 6 parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který
bude k dispozici od 1.8.2021.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/665/51/2021 bylo přijato.
7. Žádost o koupi parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tato
parcela bezprostředně sousedí s místní komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně
uloženo na této parcele a rovněž veřejné osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento
pozemek právo služebnosti - právo chůze v rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na
st.p.č. 251. Rada se žádostí zabývala a konstatovala mimo výše uvedeného, že prodejem tohoto
pozemku by město ztratilo možnost do budoucna komunikaci opravit. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela
bezprostředně sousedí s místní komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně uloženo
na této parcele a rovněž veřejné osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento pozemek právo
služebnosti - právo chůze v rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na st.p.č. 251 a
prodejem tohoto pozemku by město ztratilo možnost do budoucna komunikaci opravit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/666/51/2021 bylo přijato.
8. Přesun autobusové zastávky v Maršově II – nabídky stavebních firem
Radě města byly předloženy dvě cenové nabídky na přesun autobusové zastávky v Maršově II,
která je umístěna na pozemku Bajburinových:
- 3K stavby s.r.o. - nabídková cena 44.277 Kč bez DPH (53.575,20 Kč včetně DPH)
- Kalin spol. s r.o. - nabídková cena 39.946,62 Kč bez DPH (48.335,41 Kč včetně DPH)
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na přesun autobusové zastávky v Maršově II, která je umístěna na pozemku
Bajburinových, a to od firmy Kalin spol. s r.o. - nabídková cena 39.946,62 Kč bez DPH
(48.335,41 Kč včetně DPH) s tím, že financování této akce bude z položky rozpočtu na místní
komunikace a pověřuje starostu, aby akci zajistil formou objednávky u vybrané stavební firmy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/667/51/2021 bylo přijato.
9. Příprava výběrového řízení na projektanta – rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ,
včetně školního klubu – č.p. 560, Svoboda nad Úpou
Na základě schváleného Strategického rozvojového dokumentu pro období 2021-2024
aktualizovaného 14.12.2020 a po jednáních s vedením Základní a mateřské školy ve Svobodě nad
Úpou starosta navrhl začít s výběrem projektanta, který vypracuje PD rekonstrukce jídelny a
kuchyně, včetně vybudování školního klubu v podkroví budovy. Pokud toto rada odsouhlasí, může
pověřit starostu, aby zajistil vše potřebné k výběrovému řízení na projektanta. Starosta informoval
radu, že dne 25.5.2021 byla provedena odborníkem v oblasti gastroprovozů a projekčními
konzultanty prohlídka objektu za účasti vedení školy, aby byly ujasněny potřeby školy a kuchyně,
které by měly být základem zadání pro projektanty. Rada neměla k danému bodu připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zahájení prací na výběru projektanta, který vypracuje PD rekonstrukce jídelny a kuchyně, včetně
vybudování školního klubu v podkroví budovy a pověřuje starostu, aby zajistil vše potřebné k
výběrovému řízení na projektanta, resp. specifikací zadávacích podmínek pro zpracování PD.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/668/51/2021 bylo přijato.
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10. Rudolfovy slavnosti – smluvní vztahy s vystupujícími
Starosta informoval radu o aktuálním stavu příprav letošních Rudolfových slavností, které se budou
konat ve standardním termínu 18.9.2021. Starosta předložil radě část smluv o účinkování s umělci
vystupujících v hlavním programu k odsouhlasení. Je smluvně ošetřena i situace, kdy by se
slavnosti nemohly konat z důvodu opětovného omezování kulturních a společenských akcí vládou.
Předloženy byly:
1) Smlouva o účinkování – Benjamings Clan
2) Smlouva o hudební produkci – Koneckonců
3) Smlouva o zprostředkování kulturní akce – Petr Martinák
4) Smlouva - Beatles Revival – Karel Kahovec – přislíbena telefonicky manažerkou, zatím
nedoručena
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
smlouvy o účinkování s umělci vystupujícími v hlavním programu letošních Rudolfových
slavností, které se budou konat ve standardním termínu 18.9.2021, a to:
1) Smlouva o účinkování – Benjamings Clan
2) Smlouva o hudební produkci – Koneckonců
3) Smlouva o zprostředkování kulturní akce – Petr Martinák
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/669/51/2021 bylo přijato.
11. Aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového systému
Radě města byly předloženy aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového
systému:
- se svozovým dispečerem firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. byly projety všechny svozové trasy.
U některých problematických míst by se měla firma vyjádřit, zda je schopna zajistit rozšíření
svozové trasy či nikoliv - bude dořešeno tento týden
- odpadové nádoby - po schůzce s ředitelem firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. bylo městu
doporučeno, aby na tříděný odpad místo 120 l nádob pořídilo 240 l nádoby, které podle zkušeností
fungují lépe. Nejsou o moc dražší a s ohledem na to, že svoz komodit papír a plasty bude 1x měsíčně
tak určitě budou větší nádoby vhodnější.
- byl upřesněn 14x denní svozový režim, který se bude v rámci 4 týdenního kalendáře střídat takto:
1.týden – 2. týden – 3. týden – 4. týden
směska – plasty – směska - papír
- ve 14ti denních intervalech se bude svážet bioodpad (duben – listopad), 1 měsíčně (prosinec –
březen)
Dále byla provedena rekapitulace nemovitostí po obci ve vazbě na způsob využití v Katastru
nemovitostí. U větších bytových domů je navrhováno jim nabídnout velké kontejnery, které budou
staženy z kontejnerových míst a město má k dispozici cca 25 žlutých, 24 modrých a 13 černých
kontejnerů, ovšem s tím, že si je umístí na své pozemky. Pokud bude na změně systému shoda i v
rámci zastupitelstva, město musí vstoupit do jednání s vlastníky bytových domů nebo zástupci SVJ
(netýká se panelových domů na Rýchorském sídlišti, kde zůstanou kontejnerová stání zachována)
Nádoby na tříděný odpad (plasty + papír) - bylo by potřeba nakoupit 400 ks od každé komodity +
barevné pytle na zimu. Předběžně jednáno s ředitelem firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. v tom
smyslu, že by nám popelnice letos zapůjčili a příští rok bychom je nakoupili z dotace a vrátili je.
Dotační program pro letošek zatím není k dispozici, ale na příští rok by měl být. Nicméně přesto
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pro jistotu bude zapracováno do rozpočtového opatření, a pokud by odpadové změny kladně prošly
jednáním v zastupitelstvu, bude vedení města jednat o získání nádob tak nebo tak.
Dále na základě svozových přehledů od firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. byla založena evidence
množství vyprodukovaného odpadu (bude i v červnových novinách), ze které vyplývají důležitá
čísla ve vazbě na hlídání množství.
Starosta informoval o jednáních s některými obyvateli Luční ulice v souvislosti s odstraněním
jednoho velkého kontejneru na směsný odpad, který má sloužit pouze pro 3 - 4 nemovitosti v kopci
v Luční ulici a přestože byly velké černé kontejnery v dané lokalitě 2, byly neustále plné, a proto
došlo k odstranění jednoho z nich. Doplnil, že je třeba, aby všichni členové rady ve spolupráci s
pracovníky radnice, kteří se zabývají odpadovou tématikou používali stejnou argumentaci při
vysvětlování změn a důvodů, proč k nim město chce přistoupit. Většina z toho je publikována v
červnových novinách ve zprávách z radnice, které zpracovala tajemnice MěÚ.
Rada v rámci tohoto bodu neměla k aktuálním informacím připomínky a bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového systému (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/670/51/2021 bylo přijato.

12. Program 17. veřejného zasedání ZM dne 14.6.2021
Radě města byl předložen návrh programu 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
14.6.2021 (viz příloha originálu zápisu), které se bude konat na radnici v zasedací místnosti ve
druhém patře. Rada neměla k návrhu připomínky ani další návrhy na doplnění či změny, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 14.6.2021 (viz příloha originálu zápisu),
které se bude konat na radnici v zasedací místnosti ve druhém patře.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/671/51/2021 bylo přijato.

13. Návrhy na přidělení bytů v čp. 473
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení bytů č. 2, 3 a 5 v čp. 473 na
náměstí Svornosti od 1.6.2021. Tajemnice informovala o tom, že první dva byty byly dne 31.5.2021
předány. Tyto další 3 byty je navrhováno přidělit rovněž od 1.6.2021, veškerá předávací
dokumentace je již připravena a lze tedy vše stihnout a noví nájemci jsou srozuměni s předáním
bytů dne 1.6.2021. Pokud rada pronájem odsouhlasí, tak z pěti bytů se nakonec povedlo 2 byty
pronajmout v režimu sociálního bydlení (byt č. 4 a 2) a ostatní jsou v režimu nájemního bydlení.
Byt č. 1 v přízemí (bezbariérový byt pro jednotlivce) je zatím stále volný.
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 2 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě čp. 473 panu
Matyášovi Lišaníkovi, trvale bytem Nám. Míru 1, 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
soc. pracovnici Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy v režimu sociálního
bydlení.
b)
přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní Kristýně
Sládkové se synem, trvale bytem Trutnov 3 - Poříčí, Voletinská 293 na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie v režimu nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu Jaklovou,
DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
c)

přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém domě Panu Jiřímu
Jarolímkovi, trvale bytem Malá Hraštice 3, 262 03 Malá Hraštice na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie v režimu nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu Jaklovou,
DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/672/51/2021 bylo přijato.
14. Grafický návrh pamětních medailí pro účely oceňování dle Pravidel pro udělování
medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
Místostarosta města předložil radě prvotní grafický návrh pamětních medailí pro účely oceňování
dle Pravidel pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se mu ještě nepodařilo od firmy získat konečný návrh,
takže bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace místostarosty města ohledně průběhu grafického zpracování návrhu pamětních
medailí pro účely oceňování dle Pravidel 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/673/51/2021 bylo přijato.
15. Udělení souhlasu města k žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas se zavedením pečovatelské služby u
manželů
. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro manžele
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/674/51/2021 bylo přijato.
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a

, trvale bytem
zdržel se – 0

16. Návrh rady na rozdělení dotací v rámci dotačních programů pro rok 2021
Radě města byly předloženy variantní návrhy na rozdělení dotací v rámci dotačních programů pro
letošní rok (viz přílohy originálu zápisu). Rada z návrhů vybrala jako svůj návrh pro zastupitelstvo
v dotačním programu pro děti a mládež variantu B, v dotačním programu pro dospělé variantu B,
ve zbývajících dvou dotačních programech je pouze 1 verze. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci dotačních programů pro letošní rok (viz
přílohy originálu zápisu), a to v dotačním programu pro děti a mládež variantu B, v dotačním
programu pro dospělé variantu B, ve zbývajícíh dvou dotačních programech je pouze 1 verze.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/675/51/2021 bylo přijato.
17. Úprava č. 2 rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou a schválení odměny ředitelce
DPS
V souvislosti s přijetím mimořádné dotace na odměny Covid pro příspěvkovou organizaci Dům
s pečovatelskou službou - úsek pečovatelské služby byla provedena ve spolupráci s ředitelkou DPS
úprava rozpočtu č.2 PO (viz příloha). Z této dotace je pak navrhováno poskytnutí odměny ředitelce
DPS paní Bc. Martině Motejlkové ve výši dle přílohy.
Rada neměla k návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2021 (snížení na 937.000 Kč), v rámci
úseku pečovatelské služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu
(navýšení o 297.277 Kč) a úprava nákladů - úprava mzdových nákladů dle přílohy v
jednotlivých úsecích činnosti příspěvkové organizace.
b)

poskytnutí odměny dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) ředitelce PO Dům s
pečovatelskou službou paní Bc. Martině Motejlkové z poskytnuté mimořádné dotace
na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách
kvůli nemoci Covid.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/676/51/2021 bylo přijato.
18. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2022 (více dětí)
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2022
podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání (viz příloha originálu zápisu). Předmětem žádosti je navýšení počtu dětí
ve třídě na 26 do celkové kapacity 68 dětí. Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby
navršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle nové platné legislativy snižuje o dvě
děti a tímto postupem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Díky této novele by škola
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musela přijmout od příštího školního roku nižší počet dětí do MŠ (64), přičemž kapacita je 66.
Schválením výjimky bude fakticky zajištěno, že se v MŠ bude vzdělávat 66 dětí.
Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov výjimku
z počtu dětí v MŠ do 30.6.2022 podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2
odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz příloha originálu zápisu), a to
navýšení počtu dětí ve třídě na 26 do celkové kapacity 68 dětí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/677/51/2021 bylo přijato.

19. Doplnění žádosti o povolení vybudovat zahradní altán na pozemku města p.p.č. 376/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 178
Radě města bylo předloženo doplnění žádosti o povolení vybudovat zahradní altán na pronajatém
pozemku města p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na zahradě u čp. 178 - technický popis,
grafický náčrt, pozemkový snímek s umístěním altánu. Rada neměla k doplnění již připomínky s
tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou po dobu trvání nájemní smlouvy. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním zahradního altánu na pronajatém pozemku města p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou na zahradě u čp. 178 v souladu s technickým popisem, grafickým náčrtem a s umístěním dle
pozemkového snímku s tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou po dobu trvání nájemní smlouvy
a do příštího jednání rady bude připraven dodatek k nájemní smlouvě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/678/51/2021 bylo přijato.

20. Žádost o stanovisko města ve věci změny užívání stavby - vnitřní úpravy části objektu
bývalého Aqua baru v čp. 146 Rýchorka
Radě města byla předložena žádost nového vlastníka části objektu o stanovisko města ve věci
změny užívání stavby - vnitřní úpravy části objektu bývalého Aqua baru v čp. 146 Rýchorka.
Změna užívání spočívá pouze ve vnitřních úpravách - změny nábytku, barev, designu daných
prostor, žádné stavební úpravy. V prostorách bývalého Aqua baru vznikne PIZZA POINT samoobslužné bistro se zaměřením převážně na jídlo sebou a rozvoz jídla. V prostorách nebudou
prováděny žádné stavební úpravy, pouze bude vybavena kuchyň dle požadavků hygieny výživy.
Parkování je zajištěno na hlavní silnici před objektem a rozšíření parkování dle schválené
dokumentace má investor v plánu tento podzim. Počet míst k sezení uvnitř bude zhruba 30 osob,
venku zhruba 18 osob. Provozní doba bude od 11:00 do 21:00, pátek a sobota do 22:00 hodin,
prodávat se bude pizza, italské smažené speciality, nápoje systémem post-mix do kelímku nebo
balené v PET lahvích.
Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti nového vlastníka části objektu o stanovisko města ve věci změny
užívání stavby - vnitřní úpravy části objektu bývalého Aqua baru v čp. 146 Rýchorka. Změna
užívání spočívá pouze ve vnitřních úpravách - změny nábytku, barev, designu daných prostor,
žádné stavební úpravy. V prostorách bývalého Aqua baru vznikne PIZZA POINT - samoobslužné
bistro se zaměřením převážně na jídlo sebou a rozvoz jídla. V prostorách nebudou prováděny žádné
stavební úpravy, pouze bude vybavena kuchyň dle požadavků hygieny výživy. Parkování je
zajištěno na hlavní silnici před objektem a rozšíření parkování dle schválené dokumentace má
investor v plánu tento podzim. Počet míst k sezení uvnitř bude zhruba 30 osob, venku zhruba 18
osob. Provozní doba bude od 11:00 do 21:00, pátek a sobota do 22:00 hodin, prodávat se bude
pizza, italské smažené speciality, nápoje systémem post-mix do kelímku nebo balené v PET
lahvích.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/679/51/2021 bylo přijato.
21. Cenové nabídky na instalaci zahradního altánu u DPS
Radě města byly předloženy dvě cenové nabídky na zahradní pergolu se šikmou střechou u Domu
s pečovatelskou službou:
- truhlářství Milan Zdichynec, IČ 67446884 - cenová nabídka ve výši 84.000 Kč (není plátce DPH)
- dodávka hotového altánu dle www.altany-vysinka.cz, Jiří Kuna, IČ 13533649 (18.200 Kč včetně
DPH) + montáž Tomáš Fejfar, IČ 69873861 (22.095 Kč včetně DPH) + zákryt boků (4.080 Kč) +
oplechování (2.500 Kč) - celkem 46.875 Kč včetně DPH
Rada akceptovala provedení pergoly ve druhé variantě s tím, že financování bude provedeno
nařízeným odvodem z rezervního fondu PO do rozpočtu zřizovatele, který zajistí realizaci (majetek
nad 40 tis. Kč - investice). Financování bude zapracováno do nejbližšího rozpočtového opatření.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr cenové nabídky na zahradní pergolu se šikmou střechou u Domu s
pečovatelskou službou formou dodávky hotového altánu dle www.altany-vysinka.cz,
Jiří Kuna, IČ 13533649 (18.200 Kč včetně DPH) + montáž Tomáš Fejfar, IČ
69873861 (22.095 Kč včetně DPH) + zákryt boků (4.080 Kč) + oplechování (2.500
Kč) - celkem 46.875 Kč včetně DPH.
b)
provedení pergoly ve variantě dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že financování bude
provedeno nařízeným odvodem z rezervního fondu PO Dům s pečovatelskou službou
do rozpočtu zřizovatele, který zajistí realizaci (majetek nad 40 tis. Kč - investice).
Financování bude zapracováno do nejbližšího rozpočtového opatření a po jeho
schválení bude zahájena realizace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/680/51/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 31.5.2021 v 18,00 hodin. Další pravidelná schůze rady se bude
konat v pondělí 28.6.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 1.6.2021. Nedílnou součástí zápisu
je výpis usnesení z 51. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 31.5.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 51. schůze Rady města Svoboda nad Úpou
konané dne 31.05.2021
USNESENÍ č. RM/660/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s dodatečným povolením dočasné stavby (po dobu trvání nájemní smlouvy na
pozemek města p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I) opěrné zdi, schodiště, rampy a zpevněné
plochy s posezením u provozovny R BURGER na pozemku města p.p.č. 625
v k.ú. Maršov I
schvaluje
b)
Smlouvu o právu k provedení stavby dle bodu a) tohoto usnesení, ve které jsou
specifikovány podmínky a způsob provedení stavby
USNESENÍ č. RM/661/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475, ale protože
akce souvisí se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra v 5. NP s 5 byty,
ke kterým rada vydala zamítavé stanovisko na 49. schůzi dne 10.5.2021 usnesením
č. RM/644/49/2021, považuje ji za bezpředmětnou.
USNESENÍ č. RM/662/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti investora o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na pozemcích
města p.p.č. 875/1 a 876, k.ú. Svoboda nad Úpou pro stavbu "Rodinné domy na p.č. 825/5 a
825/6, k.ú. Svoboda nad Úpou" a počká na vydání stanoviska komise pro rozvoj města ve věci
žádosti o stanovisko města k této akci jako celku.
USNESENÍ č. RM/663/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
v souladu s usnesením rady č. RM/549/43/2020 ze dne 11.1.2021 doplnění žádosti o
stanovisko města ve věci dodatečného povolení pro objekty na p.č. 133/3 a 129/1
v k.ú. Maršov II s tím, že se ztotožňuje se stanoviskem odboru územního plánování,
jehož závěry posouzení zní (výtah):
- stavební objekty budou umístěny jako stavby dočasné, a to s dobou trvání 15 let a
dle předložené dokumentace, která je přílohou stanoviska, přičemž objekty budou
sloužit jako veřejné prostranství pro rekreaci veřejnosti s cílem vzdělávat lidi v
oblasti chovu hospodářských zvířat (prasat) a umožnit návštěvníkům kontakt s těmito
zvířaty.
- ochrana přírody a krajiny - místně příslušným orgánem k vyjádření je Správa
KRNAP (nebylo doloženo)
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nicméně rada konstatovala, že je nutno dořešit, jakým způsobem bude provedeno
odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu, protože z předložené
koordinační situace není jasné, do jakých pozemků bude odvodnění zasahovat.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře
cca 5 m2, ale až po dořešení odvodnění zpevněné plochy dle bodu a) tohoto usnesení
a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej.
USNESENÍ č. RM/664/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru propachtování pozemků p.p.č. 456/2 (výměra 2326 m2), p.p.č. 456/7
(výměra 510 m2) a p.p.č. 288/7 (výměra 851 m2), všechny v k.ú. Maršov I pro zemědělskou
podnikatelskou činnost (pozemky poblíž Duncanu).
USNESENÍ č. RM/665/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
ve věci pronájmu zahrádek na dílech parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
č. 2 a 3 tak, že na díly 2 a 3 bude vypsána soutěž formou obálkové metody na výši
nájemného a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila toto výběrové řízení.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu dílu č. 6 parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
který bude k dispozici od 1.8.2021.
USNESENÍ č. RM/666/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela
bezprostředně sousedí s místní komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně
uloženo na této parcele a rovněž veřejné osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento
pozemek právo služebnosti - právo chůze v rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na
st.p.č. 251 a prodejem tohoto pozemku by město ztratilo možnost do budoucna komunikaci
opravit.
USNESENÍ č. RM/667/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na přesun autobusové zastávky v Maršově II, která je umístěna na pozemku
Bajburinových, a to od firmy Kalin spol. s r.o. - nabídková cena 39.946,62 Kč bez DPH
(48.335,41 Kč včetně DPH) s tím, že financování této akce bude z položky rozpočtu na místní
komunikace a pověřuje starostu, aby akci zajistil formou objednávky u vybrané stavební firmy.
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USNESENÍ č. RM/668/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zahájení prací na výběru projektanta, který vypracuje PD rekonstrukce jídelny a kuchyně,
včetně vybudování školního klubu v podkroví budovy a pověřuje starostu, aby zajistil vše
potřebné k výběrovému řízení na projektanta, resp. specifikací zadávacích podmínek pro
zpracování PD.
USNESENÍ č. RM/669/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
smlouvy o účinkování s umělci vystupujícími v hlavním programu letošních Rudlofových
slavností, které se budou konat ve standardním termínu 18.9.2021, a to:
1) Smlouva o účinkování – Benjamings Clan
2) Smlouva o hudební produkci – Koneckonců
3) Smlouva o zprostředkování kulturní akce – Petr Martinák
USNESENÍ č. RM/670/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového systému (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/671/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 14.6.2021 (viz příloha originálu
zápisu), které se bude konat na radnici v zasedací místnosti ve druhém patře.
USNESENÍ č. RM/672/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 2 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě čp. 473 panu
Matyášovi Lišaníkovi, trvale bytem Nám. Míru 1, 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
soc. pracovnici Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy v režimu sociálního
bydlení.
b)
přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní Kristýně
Sládkové se synem, trvale bytem Trutnov 3 - Poříčí, Voletinská 293 na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie v režimu nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu
Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
c)
přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém domě Panu Jiřímu
Jarolímkovi, trvale bytem Malá Hraštice 3, 262 03 Malá Hraštice na dobu určitou
1 roku od 1.6.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie v režimu nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu
Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
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USNESENÍ č. RM/673/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace místostarosty města ohledně průběhu grafického zpracování návrhu
pamětních medailí pro účely oceňování dle Pravidel pro udělování medaile Za zásluhy o
Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/674/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro manžele
, Svoboda nad Úpou.

a

, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/675/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci dotačních programů pro letošní rok (viz
přílohy originálu zápisu), a to v dotačním programu pro děti a mládež variantu B, v dotačním
programu pro dospělé variantu B, ve zbývajících dvou dotačních programech je pouze 1 verze.
USNESENÍ č. RM/676/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2021 (snížení na 937.000 Kč), v rámci
úseku pečovatelské služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu
(navýšení o 297.277 Kč) a úprava nákladů - úprava mzdových nákladů dle přílohy
v jednotlivých úsecích činnosti příspěvkové organizace.
b)
poskytnutí odměny dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) ředitelce PO Dům s
pečovatelskou službou paní Bc. Martině Motejlkové z poskytnuté mimořádné dotace
na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách
kvůli nemoci Covid.
USNESENÍ č. RM/677/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
výjimku z počtu dětí v MŠ do 30.6.2022 podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz příloha originálu
zápisu), a to navýšení počtu dětí ve třídě na 26 do celkové kapacity 68 dětí.
USNESENÍ č. RM/678/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním zahradního altánu na pronajatém pozemku města p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou na zahradě u čp. 178 v souladu s technickým popisem, grafickým náčrtem a s
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umístěním dle pozemkového snímku s tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou po dobu trvání
nájemní smlouvy a do příštího jednání rady bude připraven dodatek k nájemní smlouvě.
USNESENÍ č. RM/679/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti nového vlastníka části objektu o stanovisko města ve věci změny
užívání stavby - vnitřní úpravy části objektu bývalého Aqua baru v čp. 146 Rýchorka. Změna
užívání spočívá pouze ve vnitřních úpravách - změny nábytku, barev, designu daných prostor,
žádné stavební úpravy. V prostorách bývalého Aqua baru vznikne PIZZA POINT samoobslužné bistro se zaměřením převážně na jídlo sebou a rozvoz jídla. V prostorách
nebudou prováděny žádné stavební úpravy, pouze bude vybavena kuchyň dle požadavků
hygieny výživy. Parkování je zajištěno na hlavní silnici před objektem a rozšíření parkování
dle schválené dokumentace má investor v plánu tento podzim. Počet míst k sezení uvnitř bude
zhruba 30 osob, venku zhruba 18 osob. Provozní doba bude od 11:00 do 21:00, pátek a sobota
do 22:00 hodin, prodávat se bude pizza, italské smažené speciality, nápoje systémem post-mix
do kelímku nebo balené v PET lahvích.
USNESENÍ č. RM/680/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr cenové nabídky na zahradní pergolu se šikmou střechou u Domu s
pečovatelskou službou formou dodávky hotového altánu dle www.altany-vysinka.cz,
Jiří Kuna, IČ 13533649 (18.200 Kč včetně DPH) + montáž Tomáš Fejfar,
IČ 69873861 (22.095 Kč včetně DPH) + zákryt boků (4.080 Kč) + oplechování
(2.500 Kč) - celkem 46.875 Kč včetně DPH.
b)
provedení pergoly ve variantě dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že financování bude
provedeno nařízeným odvodem z rezervního fondu PO Dům s pečovatelskou službou
do rozpočtu zřizovatele, který zajistí realizaci (majetek nad 40 tis. Kč - investice).
Financování bude zapracováno do nejbližšího rozpočtového opatření a po jeho
schválení bude zahájena realizace.
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