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Sp. značka: SVO/2246/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.06.2021

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.

Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města

2.

Žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení a žádost o
souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda
nad Úpou, oboje pro stavbu "Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad
Úpou"

3.

Žádost o souhlas s umístěním skladové buňky a kontejnerového stání a o souhlas se
stavebními úpravami čerpací stanice

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 souhlas města se stavbou zděné garáže na pozemcích p.p.č. 346/1 a 341/56,
obě v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o změnu provedení bezbariérového nájezdu pro provozovnu R Burger u
objektu Rýchorka

7.

Žádost o souhlas města o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí na
zřízení služebnosti na p.p.č. 715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou- kanalizační přípojka k
domu č.p 185 (Sluneční stráň)

8.

Podané nabídky v rámci výběrového řízení na pacht 2 částí pozemku p.p.č. 90/1 (díly
2 a 3)

9.

Návrh pachtovní smlouvy na propachtování parcel p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v
k.ú. Maršov I

10.

Dodatek k nájemní smlouvě na p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - umístění
zahradního altánu
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11.

Návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
od Správy železnic, státní organizace

12.

Přidělení bytů č. 1 a 5 v bytovém domě čp. 473

13.

Návrh Smlouvy o poskytování služeb- parkovací automaty

14.

Úprava č. 1 rozpočtu PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov

15.

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu - The Beatles revival Kladno a Karla
Kahovce

16.

Žádost o stanovisko města ke stavbě "Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně Úpská
č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou"

17.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

18.

Zrušení poptávkového řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem
„ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu
Inovace IT učebny financovaného z IROP

19.

Poptávkové řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení II“ v rámci projektu Inovace
IT učebny financovaného z IROP

20.

Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou za rok 2020

21.

Pomoc postiženým moravským obcím v souvislosti s přírodní katastrofou (tornádo)

22.

Oznámení o podpořené akci "Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad
Úpou" dotací z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210A - podpora obnovy místních komunikací

1. Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města
Radě města byl předložen zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 31.5.2021 (viz příloha
originálu zápisu). Nikdo z radních k němu neměl připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 31.5.2021 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/681/52/2021 bylo přijato.
2. Žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení a žádost o
souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda nad
Úpou, oboje pro stavbu "Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byly předloženy dvě výše uvedené žádosti.
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1) Žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení ke stavbě "Rodinné domy
na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad Úpou"
V této věci jednala komise pro rozvoj města, která vydala dne 31.5.2021 následující stanovisko:
Komise pro rozvoj města upozorňuje na tyto nedostatky předloženého projektu:
- projektová dokumentace včetně energetického štítku je provedena dle již neplatné legislativy
(součástí žádosti byla kompletní projektová dokumentace ve stupni UR + SP s názvem „Rodinné
domy na p.č. 825/5 825/6 k.ú. Svoboda nad Úpou včetně dělení parcel“, datum 12/2018, projektant
atelier A71 s.r.o.)
- projektová dokumentace neobsahuje PBŘ (požárně bezpečnostní řešení),
- likvidace splaškových vod je řešena přes ČOV do potrubí neznámého vlastníka s předpokládaným
vyústěním do řeky Úpy, ačkoliv na sousedním pozemku leží veřejná splašková kanalizace,
- likvidace dešťových vod není řešena na pozemku žadatele,
- projektová dokumentace neobsahuje výpočet potřeby parkovacích míst,
- projektová dokumentace neobsahuje návrh sjezdu na ul. Úpská (296),
- provedení vodovodní přípojky a zřejmě i sjezdu znamená zásah do chodníku vybudovaného s
pomocí financování z dotací (pětiletá udržitelnost?)
Z výše citovaných důvodů komise doporučuje městské radě nevyhovět žádosti do předložení
upravené PD.
2) Žádost o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda nad
Úpou, oboje pro stavbu "Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad Úpou"
Stavebník dne 7.5.2021 požádal o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky. Dle
dokumentace vodovodní přípojka má vést protlakem pod chodníkem ve vlastnictví města (p.p.č.
875), pod hlavní komunikací na p.p.č. 745 a připojení bude na řad pod chodníkem ve vlastnictví
města na p.p.č. 876/1 na protější straně - chodník byl zrekonstruován z dotací (zde bude nutno
chodník rozebrat - cca 2 x 2 m a zhotovit navrtávku na stávající potrubí).
Dále byla radě předložena písemnost č.j. MUTN 48935/2021 - Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení od MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ze dne
15.6.2021 (viz příloha originálu zápisu). V písemnosti je vyzváno město o dohledání možných
vlastnických vazeb k předmětné kanalizaci. Zde město konstatovalo, že nedisponuje požadovanými
informacemi.
Rovněž žadatel byl vyzván k doložení mnoha nedostatků (viz písemnost), takže rada nakonec
vydala následující stanovisko:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení a žádost o souhlas města s
umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda nad Úpou, oboje pro stavbu
"Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad Úpou" s tím, že ani k jedné žádosti nevydala
souhlasné stanovisko s odůvodněním dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/682/52/2021 bylo přijato.
3. Žádost o souhlas s umístěním skladové buňky a kontejnerového stání a o souhlas se
stavebními úpravami čerpací stanice
Radě města byla předložena žádost o souhlas s umístěním skladové buňky a kontejnerového stání
a o souhlas se stavebními úpravami čerpací stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou včetně PD.
Komise pro rozvoj města doporučila radě vydat souhlasné stanovisko. Nikdo z radních neměl
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k umístění skladové buňky a kontejnerového stání a souhlasí se stavebními
úpravami čerpací stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou dle PD na stavbu: "STAVEBNÍ ÚPRAVY
KIOSKU BENZINA/ STOP CAFE 2.0 ČS č. 407, Úpská, 542 24 Svoboda nad Úpou“ datum
03/2021, projektant MS architekti, s.r.o.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/683/52/2021 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 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 (viz usnesení rady z 31.5.2021
č. RM/663/51/2021 písm. a). Rada k tomuto doplnění neměla připomínky, takže bude zveřejněn
záměr pronájmu v souladu s výše uvedeným usnesením v písm. b). Rada přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné 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)
včetně doplněného způsobu provedení odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/684/52/2021 bylo přijato.
5. Žádost o souhlas města se stavbou zděné garáže na pozemcích p.p.č. 346/1 a 341/56,
obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o souhlas města se stavbou zděné garáže na pozemcích p.p.č.
346/1 a 341/56, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou. Pozemek p.p.č 346/1 získalo město v roce 2009 na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu č. 1002990954 ze dne 9.3.2009 od tehdejšího
Pozemkového fondu ČR, na základě které je možno parcelu p.p.č. 346/1 zastavět pouze veřejně
prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení nebo stavbou pro realizaci zeleně. V současné době mají
části parcel žadatelé pronajaté (bylo řešeno n 27. RM dne 9.3.2020).
Kontrolní využití parcel je prováděno ze strany Pozemkového úřadu každoročně. Stavba garáže
není veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení ani stavbou pro realizaci zeleně. Jednalo by
se o porušení smlouvy o bezúplatném převodu a město by muselo parcelu vrátit. Po dohodě se
stavebním úřadem je možné tedy řešit vydáním kladného stanoviska města, ale pouze jako ke
stavbě dočasné po dobu trvání nájemního vztahu nebo na dobu určitou. Rada se po krátké debatě
shodla na následujícím usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke stavbě zděné garáže na pozemcích p.p.č. 346/1 a 341/56, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou, ale pouze jako stavby dočasné po dobu trvání nájemní smlouvy s žadateli,
protože pozemek p.p.č 346/1 získalo město v roce 2009 na základě Smlouvy o bezúplatném
převodu č. 1002990954 ze dne 9.3.2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR, na základě které
je možno parcelu p.p.č. 346/1 zastavět pouze veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení nebo
stavbou pro realizaci zeleně (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/685/52/2021 bylo přijato.
6. Žádost o změnu provedení bezbariérového nájezdu pro provozovnu R Burger u
objektu Rýchorka
Radě města byla předložena žádost o změnu provedení bezbariérového nájezdu pro provozovnu R
Burger u objektu Rýchorka dle nákresu v příloze originálu zápisu. Rada neměla k žádosti
připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke změně provedení bezbariérového nájezdu pro provozovnu R Burger u
objektu Rýchorka dle nákresu v příloze originálu zápisu na pronajatém pozemku města p.p.č. 625
v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/686/52/2021 bylo přijato.
7. Žádost o souhlas města o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti na p.p.č. 715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou- kanalizační přípojka k domu č.p 185
(Sluneční stráň)
Radě města byla předložena žádost o souhlas města s vybudováním kanalizační přípojky k domu
č.p 185 (Sluneční stráň), přičemž stavbou bude dotčen pozemek města p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Rada neměla k žádosti připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke stavbě "Kanalizační tlaková přípojka pro RD č.p. 185" dle PD pro územní
souhlas a pověřuje Mgr. Schöna, aby vypracoval ke schválení v radě patřičný smluvní vztah s
městem, protože stavbou bude dotčen pozemek města p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/687/52/2021 bylo přijato.
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8. Podané nabídky v rámci výběrového řízení na pacht 2 částí pozemku p.p.č. 90/1 (díly
2 a 3)
Radě města byla předložena jediná doručená nabídka v rámci výběrového řízení na pacht 2 částí
pozemku p.p.č. 90/1 (díly 2 a 3), a to od manželů
, kteří nabídli cenu za oba díly ve
výši 1.200 Kč ročně. Jedná se o 205 m2. Rada nabídku akceptovala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy s manželi
na pacht dvou částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 10/2021 (díl 2 o výměře cca 101 m2
a díl 3 o výměře cca 104 m2) za nabídnuté pachtovné ve výši 1.200 Kč ročně s tím, že se bude
jednat o pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu s podmínkou zachování
volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které jsou pronajaty na zahrádky,
účel pachtu - zahrádka a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením pachtovní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/688/52/2021 bylo přijato.
9. Návrh pachtovní smlouvy na propachtování parcel p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v
k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh pachtovní smlouvy na propachtování parcel p.p.č. 456/2, 456/7 a
288/7, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu). Nikdo z radních neměl k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pachtovní smlouvu na propachtování parcel p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v k.ú. Maršov I (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/689/52/2021 bylo přijato.
10. Dodatek k nájemní smlouvě na p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - umístění
zahradního altánu
Radě města byl předložen Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
v souvislosti s umístěním zahradního altánu, jehož parametry byly schváleny na minulém jednání
rady. Rada stanovila konstrukci výše nájemného takto:
- 392 m2 / 4,-Kč = 1.568 Kč (plocha zahrady)
- 18 m2 / 24,-Kč = 432 Kč (plocha pod altánem)
CELKEM tedy 2.000 Kč ročně.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souvislosti s umístěním
zahradního altánu, jehož parametry byly schváleny na minulém jednání rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že rada stanovila konstrukci výše nájemného takto:
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- 392 m2 / 4,-Kč = 1.568 Kč (plocha zahrady)
- 18 m2 / 24,-Kč = 432 Kč (plocha pod altánem)
CELKEM tedy 2.000 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/690/52/2021 bylo přijato.
11. Návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
od Správy železnic, státní organizace
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou od Správy železnic, státní organizace, na kterém má město umístěnu místní komunikaci
a veřejné osvětlení (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o 623 m2 a roční nájemné bude činit
13.706 Kč bez DPH (22 Kč / 1 m2). Uzavření nájemní smlouvy je předpokladem pro budoucí
bezúplatný převod parcely, který byl projednán na červnovém jednání zastupitelstva. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od Správy
železnic, státní organizace, na kterém má město umístěnu místní komunikaci a veřejné osvětlení
(viz příloha originálu zápisu). Jedná se o 623 m2 a roční nájemné bude činit 13.706 Kč bez DPH
(22 Kč / 1 m2). Uzavření nájemní smlouvy je předpokladem pro budoucí bezúplatný převod
parcely, který byl projednán na červnovém jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/691/52/2021 bylo přijato.
12. Přidělení bytů č. 1 a 5 v bytovém domě čp. 473
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení zbývajících dvou volných bytů v
čp. 473. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 1 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě čp. 473 panu
, trvale bytem Slovenská republika,
040 22 Košice,
t.č. bytem ubytovna Horal, Trutnov, na dobu určitou 1 roku od 1.7.2021 za nájemné
ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje Ivu
Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní Monice
, trvale bytem Svoboda nad Úpou, Rýchorské sídliště 126 na dobu určitou 1
roku od 1.7.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie a pověřuje paní Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa v bytě a tímto jí chov psa
v bytě povoluje.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/692/52/2021bylo přijato.

7

13. Návrh Smlouvy o poskytování služeb- parkovací automaty
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytování služeb - parkovací automaty (viz příloha
originálu zápisu). Starosta krátce informoval o aktuální situaci s montáží a umístěním 3
parkovacích automatů na zkoušku v místech autobusové nádraží, ulice 5. května a náměstí
Svornosti. Nikdo z radních neměl k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb - parkovací automaty (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
3 parkovací automaty na zkoušku budou umístěny na autobusovém nádraží, v ulici 5. května a na
náměstí Svornosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/693/52/2021 bylo přijato.
14. Úprava č. 1 rozpočtu PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov
Radě města byl předložen podkladový materiál, který krátce okomentovala tajemnice. Nikdo z
přítomných k němu neměl připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení č. RM/600/46/2021 ze dne 1.3.2021.

schvaluje
b)
opravu rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
(důvodem opravy je dodatečné schválení použití rezervního fondu v roce 2020 ve
výši 63.000 Kč z důvodu zapojení daňové úspory) u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši 218.680,30
Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho nový opravený stav
979.764,00 Kč) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2020.
c)

schválení použití rezervního fondu v roce 2021 ve výši 45.000 z důvodu zapojení
daňové úspory.

d)úpravu č. 1 Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
d)

USNESENÍ č. RM/694/52/2021 bylo přijato.

15. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu - The Beatles revival Kladno a Karla
Kahovce
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu - The Beatles revival
Kladno a Karla Kahovce (viz příloha originálu zápisu). Nikdo z přítomných neměl k návrhu
připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu - The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/695/52/2021 bylo přijato.
16. Žádost o stanovisko města ke stavbě "Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně
Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ke stavbě "Stavební úpravy kůlny a vstupní
předsíně Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou". Nikdo z přítomných neměl k žádosti
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města ke stavbě "Stavební úpravy kůlny a vstupní
předsíně Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou" podle PD ve stupni DUS + OS pro stavbu
"Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou", projektant
Ing. Monika Votoček, datum 05/2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/696/52/2021 bylo přijato.
17. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas se zavedením pečovatelské služby pro
pana
. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro pana
nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

, trvale bytem

, Svoboda

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/697/52/2021 bylo přijato.
18. Zrušení poptávkového řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem
„ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu
Inovace IT učebny financovaného z IROP
Radě města bylo předloženo Rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ o zrušení výše uvedeného výběrového
řízení (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice krátce okomentovala důvod zrušení. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zrušení poptávkového řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT učebny
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financovaného z IROP z důvodu nutnosti bližšího upřesnění specifikace dodávaného zboží (viz
originál přílohy zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/698/52/2021 bylo přijato.
19. Poptávkové řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení II“ v rámci projektu Inovace IT
učebny financovaného z IROP
Radě města byla předložena nová kompletní zadávací dokumentace v rámci výše uvedeného
poptávkového řízení. Nidko z přítomných neměl k dokumentaci připomínky a bylo hlasováno o
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka počítačového vybavení II“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b)

Znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení
pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení
II“, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace
3 a) Technická specifikace – položkový rozpočet
3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor

c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom s.r.o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov
- DLNK s.r.o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347, 541 01 Trutnov

jmenuje
d)
jmenuje členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek dne 16. 7. 2021 od 9,00 hodin, a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ),
Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technika).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/699/52/2021 bylo přijato.
20. Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou za rok 2020
Radě města byla předložena Výroční zpráva PO Dům s pečovatelskou službou za rok 2020 (viz
příloha originálu zápisu). Nikdo z přítomných neměl ke zprávě připomínky, a proto bylo hlasováno
o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok
2019 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/700/52/2021 bylo přijato.
21. Pomoc postiženým moravským obcím v souvislosti s přírodní katastrofou (tornádo)
Rada města se v rámci tohoto bodu zabývala možností finančně pomoci postiženým moravským
obcím. Starosta informoval radu o tom, že kontaktoval krizovou linku Jihomoravského kraje za
účelem možné finanční pomoci. Nabídka pomoci byla zaevidována s tím, že podle rozsahu škod v
rámci jednotlivých obcí bylo starostovi přislíbeno, že dostane z kraje pokyn k cílené finanční
podpoře. Nicméně předpokladem je schválení zastupitelstvem města. S ohledem na plánovanou
dovolenou starosta navrhl, aby se mimořádné jednání zastupitelstva konalo dne 26.7.2021 a do té
doby bude jasné, kde případné finanční prostředky pomohou nejlépe. Osobně navrhl, aby se
předběžně do 4 nejpostiženějších obcí poslalo 4 x 100.000 Kč, protože obnova infrastruktury obcí
a měst bude dle jeho názoru velmi finančně náročná. Ale samozřejmě bude záležet na
zastupitelstvu, o jaké částce rozhodne. Byla vedena krátká diskuse nad rozsahem škod a jejich
odstraňování apod. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
o tom, že v pondělí dne 26.7.2021 bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou, kdy jediným bodem bude schválení konkrétní finanční pomoci postiženým moravským
obcím v souvislosti s tornádem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/701/52/2021 bylo přijato.
22. Oznámení o podpořené akci "Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad
Úpou" dotací z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova - 117D8210A
- podpora obnovy místních komunikací
Starosta informoval radu, že zcela neočekávaně bylo město podpořeno dotací z MMR v rámci výše
uvedeného podprogramu, a to na akci "Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou".
Předpokladem je však mít do konce září 2021 vysoutěženého dodavatele (dokončení stavební
realizace je do 31.12.2022). Město však disponuje pouze PD pro stavební povolení, pro účely
poptávkového řízení na dodavatele je nutné mít PD pro provedení stavby a položkové rozpočty v
aktuálních cenách + slepé rozpočty. V této souvislosti starosta předložil radě cenovou nabídku od
projektanta Ing. Stanislava Janáka ve výši 64.271,60 Kč bez DPH (77.769 Kč včetně DPH) za
dopracování PD do stupně pro provedení stavby. Předpokládané náklady akce činí 2.343.849 Kč,
doporučená dotace pak činí 1.770.535 Kč. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s realizací akce "Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou", která byla podpořena
dotací MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a dále souhlasí s cenovou
nabídkou od projektanta Ing. Stanislava Janáka ve výši 64.271,60 Kč bez DPH (77.769 Kč včetně
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DPH) za dopracování PD do stupně pro provedení stavby, která je potřebná pro poptávkové řízení
v rámci veřejné zakázky (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/702/52/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 28.6.2021 v 18,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 26.7.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 28.6.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
28.6.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.06.2021
USNESENÍ č. RM/681/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 31.5.2021 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/682/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení a žádost o souhlas města
s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda nad Úpou, oboje pro stavbu
"Rodinné domy na p.č. 825/5 a 825/6, kú. Svoboda nad Úpou" s tím, že ani k jedné žádosti
nevydala souhlasné stanovisko s odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/683/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k umístění skladové buňky a kontejnerového stání a souhlasí se
stavebními úpravami čerpací stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou dle PD na stavbu:
"STAVEBNÍ ÚPRAVY KIOSKU BENZINA/ STOP CAFE 2.0 ČS č. 407, Úpská, 542 24
Svoboda nad Úpou“ datum 03/2021, projektant MS architekti, s.r.o.
USNESENÍ č. RM/684/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné 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)
včetně doplněného způsobu provedení odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/685/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke stavbě zděné garáže na pozemcích p.p.č. 346/1 a 341/56, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou, ale pouze jako stavby dočasné po dobu trvání nájemní smlouvy s žadateli,
protože pozemek p.p.č 346/1 získalo město v roce 2009 na základě Smlouvy o bezúplatném
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převodu č. 1002990954 ze dne 9.3.2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR, na základě
které je možno parcelu p.p.č. 346/1 zastavět pouze veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro
bydlení nebo stavbou pro realizaci zeleně (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/686/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke změně provedení bezbariérového nájezdu pro provozovnu R Burger u
objektu Rýchorka dle nákresu v příloze originálu zápisu na pronajatém pozemku města p.p.č.
625 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/687/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke stavbě "Kanalizační tlaková přípojka pro RD č.p. 185" dle PD pro
územní souhlas a pověřuje Mgr. Schöna, aby vypracoval ke schválení v radě patřičný smluvní
vztah s městem, protože stavbou bude dotčen pozemek města p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
USNESENÍ č. RM/688/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy s manželi
na pacht dvou částí parcely p.p.č. 90/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 10/2021 (díl 2 o výměře cca
101 m2 a díl 3 o výměře cca 104 m2) za nabídnuté pachtovné ve výši 1.200 Kč ročně s tím, že
se bude jednat o pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu s podmínkou
zachování volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které jsou pronajaty
na zahrádky, účel pachtu - zahrádka a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením pachtovní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/689/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pachtovní smlouvu na propachtování parcel p.p.č. 456/2, 456/7 a 288/7, vše v k.ú. Maršov I
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/690/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souvislosti s
umístěním zahradního altánu, jehož parametry byly schváleny na minulém jednání rady (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že rada stanovila konstrukci výše nájemného takto:
- 392 m2 / 4,-Kč = 1.568 Kč (plocha zahrady)
- 18 m2 / 24,-Kč = 432 Kč (plocha pod altánem)
CELKEM tedy 2.000 Kč ročně.
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USNESENÍ č. RM/691/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od Správy
železnic, státní organizace, na kterém má město umístěnu místní komunikaci a veřejné osvětlení
(viz příloha originálu zápisu). Jedná se o 623 m2 a roční nájemné bude činit 13.706 Kč bez
DPH (22 Kč / 1 m2). Uzavření nájemní smlouvy je předpokladem pro budoucí bezúplatný
převod parcely, který byl projednán na červnovém jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/692/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 1 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě čp. 473 panu
, trvale bytem Slovenská republika,
, 040 22 Košice,
t.č. bytem ubytovna Horal, Trutnov, na dobu určitou 1 roku od 1.7.2021 za nájemné
ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje Ivu
Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
b)

přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém domě čp. 473 paní
, trvale bytem Svoboda nad Úpou, Rýchorské sídliště 126 na dobu určitou 1
roku od 1.7.2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na
služby a energie a pověřuje paní Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa v bytě a tímto jí chov psa
v bytě povoluje.

USNESENÍ č. RM/693/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb - parkovací automaty (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že 3 parkovací automaty na zkoušku budou umístěny na autobusovém nádraží, v ulici 5. května
a na náměstí Svornosti.
USNESENÍ č. RM/694/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení č. RM/600/46/2021 ze dne 1.3.2021.

schvaluje
b)
opravu rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
(důvodem opravy je dodatečné schválení použití rezervního fondu v roce 2020 ve
výši 63.000 Kč z důvodu zapojení daňové úspory) u příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši
218.680,30 Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho nový
opravený stav 979.764,00 Kč) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke
dni 31.12.2020.
c)
schválení použití rezervního fondu v roce 2021 ve výši 45.000 z důvodu zapojení
daňové úspory.
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d)

d)úpravu č. 1 Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/695/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu - The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/696/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města ke stavbě "Stavební úpravy kůlny a vstupní
předsíně Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou" podle PD ve stupni DUS + OS pro stavbu
"Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně Úpská č.p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou", projektant
Ing. Monika Votoček, datum 05/2021.
USNESENÍ č. RM/697/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro pana
Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

,

USNESENÍ č. RM/698/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zrušení poptávkového řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT učebny
financovaného z IROP z důvodu nutnosti bližšího upřesnění specifikace dodávaného zboží (viz
originál přílohy zápisu).
USNESENÍ č. RM/699/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka počítačového vybavení II“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení pro akci
b)
s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení II“, jejímž
zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP včetně
příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace
3 a) Technická specifikace – položkový rozpočet
3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor
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c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom s.r.o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov
- DLNK s.r.o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347, 541 01 Trutnov

jmenuje
d)
jmenuje členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek dne 16. 7. 2021 od 9,00 hodin, a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ),
Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technika).
USNESENÍ č. RM/700/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2019 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/701/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
o tom, že v pondělí dne 26.7.2021 bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou, kdy jediným bodem bude schválení konkrétní finanční pomoci postiženým
moravským obcím v souvislosti s tornádem.
USNESENÍ č. RM/702/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s realizací akce "Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou", která byla
podpořena dotací MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a dále
souhlasí s cenovou nabídkou od projektanta Ing. Stanislava Janáka ve výši 64.271,60 Kč bez
DPH (77.769 Kč včetně DPH) za dopracování PD do stupně pro provedení stavby, která je
potřebná pro poptávkové řízení v rámci veřejné zakázky (podrobně viz zápis).
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