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MESUX000R36F
Sp. značka: SVO/2698/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.07.2021
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.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II změna využití části parcely (umístění odvodnění zpevněné plochy)

2.

Dodatek č. 3 k Smlouvě o pachtu parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - změna využití
části parcely (umístění druhé dočasné stavby)

3.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (díl č. 6) dle
Záměru města č. 15/2021

4.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I

5.

Žádost o pronájem komory ve 3. NP v čp. 473 pro byt č. 5 a žádost o utlumení odbíjení
věžních hodin v nočních hodinách

6.

Žádost o stanovisko města k výstavbě podezdívky plotu u objektu Pod Rýchorami čp. 4

7.

Schválení prodeje vozu Peugeot 107 včetně návrhu kupní smlouvy

8.

Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 49 o velikosti 1+1 pro dvojici

9.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210290 s Povodím Labe, s.p. v souvislosti
a akcí „Výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad
Úpou“

10.

Odborné posouzení možností energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou

11.

Návrh na zahájení postupných oprav sakrálních staveb po obci

12.

Náhradní termín podpisu partnerské smlouvy s německou obcí Reumtengrün

13.

Žádost o souhlas k umístění a výstavbě plotu včetně vstupní branky na hranici pozemků
p.č. 500/10 a 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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14.

Schválení Smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 1200500015 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 1), č. 1200500038 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 2) a č. 1200500028 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 3)

15.

Příkazní smlouva na administraci VZMR pro projekt "Rekonstrukce Kostelní ulice ve
Svobodě nad Úpou", podpořený dotací MMR v rámci Podpory obnovy a rozvoje
venkova 2021

1. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II změna využití části parcely (umístění zpevněné plochy a odvodnění)
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části parcely p.p.č.
129/3 v k.ú. Maršov II - změna využití části parcely za účelem umístění zpevněné plochy a
odvodnění na části parcely o výměře cca 5 m2 (viz příloha originálu zápisu). Rada se zněním
dodatku souhlasila, s tím že stanovila nájemné za umístění zpevněné plochy a odvodnění ve výši
420 Kč ročně a věta o nájemném za poměrnou část roku bude vypuštěna. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II - změna
využití části parcely za účelem umístění zpevněné plochy a odvodnění na části parcely o výměře
cca 5 m2 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Rada města stanovila nájemné za umístění
zpevněné plochy a odvodnění ve výši 420 Kč ročně a věta o nájemném za poměrnou část roku bude
vypuštěna.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/703/53/2021 bylo přijato.
2. Dodatek č. 3 k Smlouvě o pachtu parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - změna využití
části parcely (umístění druhé dočasné stavby)
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 3 k Smlouvě o pachtu parcely p.p.č. 270/1 v k.ú.
Maršov I - změna využití části parcely za účelem umístění druhé dočasné stavby (viz příloha
originálu zápisu). Rada stanovila nájemné za umístění dočasných staveb ve výši 360 Kč ročně (36
m2 / 10Kč), pachtovné za zbývající výměru pozemku používající pro zemědělskou činnost se
upravuje na 1.021 Kč ročně (5106 m2 / 0,20 Kč), celková výše nájemného bude činit 1.381 Kč.
Poměrná část pachtovného za umístění druhé dočasné stavby od 1.8.2021 di 31.12.2021 bude činit
100 Kč. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 k Smlouvě o pachtu parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - změna využití části parcely
za účelem umístění druhé dočasné stavby (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada stanovila
nájemné za umístění dočasných staveb ve výši 360 Kč ročně (36 m2 / 10Kč), pachtovné za
zbývající výměru pozemku používající pro zemědělskou činnost se upravuje na 1.021 Kč ročně
(5106 m2 / 0,20 Kč), celková výše nájemného bude činit 1.381 Kč. Poměrná část pachtovného za
umístění druhé dočasné stavby od 1.8.2021 di 31.12.2021 bude činit 100 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/704/53/2021 bylo přijato.
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3. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (díl č. 6) dle
Záměru města č. 15/2021
Radě města byla předložena jediná žádost o pronájem části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (díle č. 6) dle zveřejněného Záměru města č. 15/2021. V dané záležitosti rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 130 m2 dle zveřejněného
Záměru města č. 15/2021 panu
za účelem užívání jako zahrádka, na dobu
neurčitou s 3M výpovědní dobou i bez udání důvodu, za nájemné ve výši 130 m2/ 4,-Kč = 520 Kč
ročně a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/705/53/2021 bylo přijato.
4. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníků bytového domu čp. 81 o prodej části parcely p.p.č.
12/6 v k.ú. Maršov I o výměře cca 23 m2 včetně studie s názvem "Vybudování parkovacích stání
u domu Pietteho nám. č.p. 81, Svoboda nad Úpou, na pozemcích p.č. st. 90 a p.č. 12/6 (k.ú. Maršov
I), kterou vypracoval projektant Ing. Martin Fořt. Rada s návrhem řešení parkování pro dům čp. 81
souhlasí a konstatovala, že takto by měli přistupovat k parkování u svých domů všichni vlastníci.
V dané záležitosti tedy rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I o výměře cca 23 m2 dle zákresu
v příloze žádosti za účelem vybudování parkovacího stání u domu Pietteho nám. č.p. 81, Svoboda
nad Úpou, na pozemku žadatele dle studie (viz zápis) s tím, že požadateli bude požadována záloha
ve výši 10.000 Kč na vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/706/53/2021 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem komory ve 3. NP v čp. 473 pro byt č. 5 a žádost o utlumení odbíjení
věžních hodin v nočních hodinách
Radě města byla předložena žádost nájemce bytu č. 5 o pronájem komory ve 3. NP v čp. 473 o
výměře 7,35 m2 a žádost o utlumení odbíjení věžních hodin v nočních hodinách. Rada se žádostí
zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem komory ve 3. NP o výměře 7,35 m2 nájemci bytu č. 5 za částku 735 Kč
měsíčně (100 Kč / 1 m2) na dobu určitou stejně jako u nájemní smlouvy na byt č.5.
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pověřuje
b)
starostu města, aby prověřil a případně zajistil u hodináře možnost utlumení odbíjení
věžních hodin (odbíjení pouze v celou hodinu ale pouze jedním odbitím od 23. hodiny
do 5. hodiny ranní).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/707/53/2021 bylo přijato.
6. Žádost o stanovisko města k výstavbě podezdívky plotu u objektu Pod Rýchorami čp. 4
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k dodatečnému kolaudačnímu souhlasu k
výstavbě podezdívky plotu u objektu Pod Rýchorami čp. 4. Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k dodatečnému kolaudačnímu souhlasu k výstavbě
podezdívky plotu u objektu Pod Rýchorami čp. 4.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/708/53/2021 bylo přijato.
7. Schválení prodeje vozu Peugeot 107 včetně návrhu kupní smlouvy
Ředitelka DPS požádala rado o schválení prodeje vozu Peugeot 107 prostřednictvím návrhu kupní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) za částku ve výši 18.000 Kč včetně DPH. Jedná se o
nepoužívaný vůz z roku 2007, který je dlouhodobě inzerován na portálech s ojetinami a nabízená
cena je nejvyšší možnou nabídkou. Rada se shodla na následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej vozu Peugeot 107 z majetku PO Dům s pečovatelskou službou prostřednictvím návrhu kupní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) za částku ve výši 18.000 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/709/53/2021 bylo přijato.
8. Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 49 o velikosti 1+1 pro dvojici
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 49 pro dvojici. Sociální
pracovnice připravila návrh (viz příloha originálu zápisu), ve kterém konstatuje, že v současné době
má město dle aktuálního pořadníku ze dne 14.7.2021 celkem 4 žadatele o byt pro jednotlivce a
žádný manželský pár o byt pro dvojici. Ani jeden z žadatelů o byt pro jednotlivce nemá trvalé
bydliště v naší obci. Aktuálně je v místní DPS volný byt č. 49, který je o velikosti 1+1 určený pro
dvojici. Vzhledem k tomu, že v pořadníku nemáme žádnou manželskou dvojici, soc. pracovnice
oslovila všechny žadatele o byt pro jednotlivce. Pro všechny tyto žadatele je byt o shora uvedené
velikosti zbytečně velký a finančně nákladný. Všichni žadatelé jsou ochotni počkat na uvolnění
bytu pro jednotlivce. Vzhledem k celkovému nízkému počtu bytů určených pro dvojici doporučuje
byt č. 49 ponechat zatím volný pro případné zájemce, kteří budou potřebovat byt o velikosti 1+1.
Z běžné praxe je zřejmé, že manželská dvojice po podání žádosti o přidělení bytu v místní DPS
musí dlouhou dobu čekat na případné uvolnění většího bytu, ačkoliv je jejich bytová situace
naléhavá. Při ponechání bytu č. 49 bez obsazení může město pomoci seniorské dvojici mnohem
rychleji a efektivněji.
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Rada se s doporučením sociální pracovnice ztotožnila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
o ponechání volného bytu č. 49 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou, protože v současné
době není v pořadníku žadatel - dvojice a z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/710/53/2021 bylo přijato.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210290 s Povodím Labe, s.p. v souvislosti
a akcí „Výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210290 s Povodím Labe,
s.p. v souvislosti a akcí „Výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda
nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu, že v souvislosti s nově
vytvářenou projektovou dokumentací na rekonstrukci mostu Nepomuckého, je radě předkládán
tento návrh smlouvy, protože nová filozofie přístupu Povodí Labe s.p. je v současnosti jiná než
dříve, kdy se smluvní vztahy (věcná břemena, nájemní smlouvy, …) řešily až poté, co došlo k
realizaci stavby. Dnes jsou podepsané smluvní vztahy podmínkou souhlasného stanoviska Povodí
Labe, s.p. ke stavebnímu povolení. Návrh smlouvy byl kontrolován a odsouhlasen městským
právníkem JUDr. Havlem. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM210290 s Povodím Labe s.p., týkající se pozemků
evidovaných jako pozemkové parcely č. 726 a č. 834/3 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou, druh
pozemku vodní plocha pro účely investiční výstavby - stavební akce "Výměna nosné ocelové
konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/711/53/2021 bylo přijato.
10. Odborné posouzení možností energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou
Starosta informoval radu o pracovním setkání starosty a Ing. Paulíka ze společnosti D - energy
s.r.o. ve vazbě na Strategický rozvojový dokument města, který do budoucna počítá s investicí do
snížení energetických nákladů na budově DPS (zateplení, kotelna, okna). Cílem setkání bylo zjistit
formou odborného posudku, zda je investice skutečně potřebná a účelná. Starosta následně využil
nabídky poradenské společnosti DABONA s.r.o., která se podílí na získávání evropských a
tuzemských dotací na energeticky úsporné stavby a spolupracuje v těchto otázkách s výše uvedenou
společností D – energy s.r.o., která se zaměřuje na energetické úspory budov a využívání úsporných
moderních technologií. Výsledkem je předběžné posouzení energetických úspor a možností čerpání
dotačních prostředků, které bylo předloženo radě (viz příloha originálu zápisu). Tento posudek byl
předložen koncem června a je zdarma. Z posudku vyplývá, jakým případným úpravám by město
mělo věnovat pozornost a které by byly nadbytečné a neekonomické. Z posudku v závěru vyplývají
navrhovaná řešení v podobě - citace z posudku:
- zateplení stropu nad nejvyšším podlažím (Stávající půda není využívána a je možná aplikace
nepochozí tepelné izolace s revizními lávkami. Relativně nízké investiční náklady přinesou
energetické a ekonomické přínosy i zlepšení tepelného komfortu v nejvyšším patře. Prostá
návratnost opatření bez dotace cca 10 let.)
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- výměna vnitřního osvětlení (Stávající stav svítidel je dobrý, nicméně poplatný době instalace.
Náhradou stávajících svítidel za LED světelné zdroje dojde k významnému snížení příkonu a tím i
ke snížení spotřeby elektrické energie. Zásadní vliv na návratnost opatření má doba provozu
jednotlivých svítidel. Při vyšším využití než cca 1500 hodin ročně lze prostou návratnost opatření
odhadovat na cca 6 let.)
- modernizace systému měření a regulace kotelny (Stávající stav odpovídá době instalace. Systém
nebyl modernizován spolu s kotelnou a může trpět problémy se servisem, dostupností komponent,
apod. Současně neposkytuje komfort obsluhy moderních systémů - např. online přístup a ovládání.
Modernizace systému měření a regulace by nevyžadovala vysoké investiční náklady - odhad 300
tis. Kč bez DPH.)
V dané záležitosti rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument s názvem Předběžné posouzení energetických úspor a možností čerpání dotačních
prostředků na projekt Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
podrobné výstupy s návrhy řešení jsou popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/712/53/2021 bylo přijato.
11. Návrh na zahájení postupných oprav sakrálních staveb po obci
Starosta informoval radu o pracovním setkání starosty s panem Dědem ze společnosti Omni
Cimiterium z.s. Strategický rozvojový dokument města počítá s postupnou opravou sakrálních
staveb, soch a pomníků. Mezi základní investice tohoto charakteru bezesporu patří obnovy obou
městských hřbitovů a márnice se zvonicí. Drobnější objekty (sochy a sousoší, hroby, památník
obětem války, přesunutí a usazení Pietteho basreliefu,…) jsou zatím na okraji zájmu, ale jejich
obnova je nutná. Město potřebuje základní plán obnovy těchto památek, což je poměrně odborná
záležitost a schůzka s odborníkem napomůže k vytvoření postupu, který zohlední priority města,
možnosti oprav s ohledem na pohled památkářů (viz. podstavec bývalého pomníku obětem 1.
světové války, zařazený do seznamu vojenských památek), finanční náročnost a dotační možnosti.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty ve věci zahájení postupných oprav sakrálních po obci (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/713/53/2021 bylo přijato.
12. Náhradní termín podpisu partnerské smlouvy s německou obcí Reumtengrün
Místostarosta města informoval radu o náhradním termínu podpisu smlouvy s německou obcí
Reumtengrün. Návštěva delegace partnerské obce Reumtengrün byla již dvakrát odložena stejně
jako podpis partnerské smlouvy schválený zastupitelstvem. Nový termín návštěvy ve Svobodě je
27.-.29.8.2021.
Město neplánuje tedy jako loni setkání v době Rudolfových slavností, protože se ve stejném
termínu v Reumtengrünu koná jiná akce. Ubytování je domluvené v hotelu Prom, předběžně je
přihlášeno 25 účastníků, náklady za 8 z nich hradí naše město. Podrobnější program návštěvy se
připravuje. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace místostarosty o návštěvě delegace z partnerské obce Reumtengrün, která byla již dvakrát
odložena stejně jako podpis partnerské smlouvy schválený zastupitelstvem. Nový termín návštěvy
ve Svobodě je 27.-.29.8.2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/714/53/2021 bylo přijato.
13. Žádost o souhlas k umístění a výstavbě plotu včetně vstupní branky na hranici
pozemků p.č. 500/10 a 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 333 na Sluneční stráni o souhlas k umístění
a výstavbě plotu včetně vstupní branky na hranici pozemků p.č. 500/10 a 500/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 333 na Sluneční stráni o souhlas k umístění a
výstavbě plotu včetně vstupní branky na hranici pozemků p.č. 500/10 a 500/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/715/53/2021 bylo přijato.
14. Schválení Smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 1200500015 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 1), č. 1200500038 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 2) a č. 1200500028 (Oprava VO města
Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 3)
Radě města byly předloženy Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na letošní opravy
veřejného osvětlení na Sluneční stráni, a to:
- č. 1200500015 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 1),
- č. 1200500038 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 2)
- č. 1200500028 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 3)
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na letošní opravy veřejného osvětlení na Sluneční
stráni, a to:
- č. 1200500015 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 1),
- č. 1200500038 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 2)
- č. 1200500028 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 3)
a pověřuje starostu města jejich podpisem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/716/53/2021 bylo přijato.
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15. Příkazní smlouva na administraci VZMR pro projekt "Rekonstrukce Kostelní ulice
ve Svobodě nad Úpou", podpořený dotací MMR v rámci Podpory obnovy a rozvoje
venkova 2021
Radě města byl předložen návrh Příkazní smlouvy na administraci VZMR pro projekt
"Rekonstrukce Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou", podpořený dotací MMR v rámci Podpory
obnovy a rozvoje venkova 2021 (viz příloha originálu zápisu) s Ing. Alenou Rückerovou, IČ
05150001, se sídlem Kryblická 427, 541 01 Trutnov. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Příkazní smlouvu na administraci VZMR pro projekt "Rekonstrukce Kostelní ulice ve Svobodě nad
Úpou", podpořený dotací MMR v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2021 (viz příloha
originálu zápisu) s Ing. Alenou Rückerovou, IČ 05150001, se sídlem Kryblická 427, 541 01
Trutnov.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/717/53/2021 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 26.7.2021 v 17,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 30.8.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 27.7.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
26.7.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.07.2021
USNESENÍ č. RM/703/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II - změna
využití části parcely za účelem umístění zpevněné plochy a odvodnění na části parcely o výměře
cca 5 m2 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Rada města stanovila nájemné za umístění
zpevněné plochy a odvodnění ve výši 420 Kč ročně a věta o nájemném za poměrnou část roku
bude vypuštěna.
USNESENÍ č. RM/704/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 k Smlouvě o pachtu parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I - změna využití části
parcely za účelem umístění druhé dočasné stavby (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada
stanovila nájemné za umístění dočasných staveb ve výši 360 Kč ročně (36 m2 / 10Kč),
pachtovné za zbývající výměru pozemku používající pro zemědělskou činnost se upravuje na
1.021 Kč ročně (5106 m2 / 0,20 Kč), celková výše nájemného bude činit 1.381 Kč. Poměrná
část pachtovného za umístění druhé dočasné stavby od 1.8.2021 di 31.12.2021 bude činit 100
Kč.
USNESENÍ č. RM/705/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 130 m2 dle zveřejněného
Záměru města č. 15/2021 panu
za účelem užívání jako zahrádka, na dobu
neurčitou s 3M výpovědní dobou i bez udání důvodu, za nájemné ve výši 130 m2/ 4,-Kč = 520
Kč ročně a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/706/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I o výměře cca 23 m2 dle
zákresu v příloze žádosti za účelem vybudování parkovacího stání u domu Pietteho nám. č.p.
81, Svoboda nad Úpou, na pozemku žadatele dle studie (viz zápis) s tím, že po žadateli bude
požadována záloha ve výši 10.000 Kč na vypracování geometrického plánu a znaleckého
posudku.
USNESENÍ č. RM/707/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem komory ve 3. NP o výměře 7,35 m2 nájemci bytu č. 5 za částku 735 Kč
měsíčně (100 Kč / 1 m2) na dobu určitou stejně jako u nájemní smlouvy na byt č.5.
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pověřuje
b)
starostu města, aby prověřil a případně zajistil u hodináře možnost utlumení odbíjení
věžních hodin (odbíjení pouze v celou hodinu ale pouze jedním odbitím od 23.
hodiny do 5. hodiny ranní).
USNESENÍ č. RM/708/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k dodatečnému kolaudačnímu souhlasu k
výstavbě podezdívky plotu u objektu Pod Rýchorami čp. 4.
USNESENÍ č. RM/709/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej vozu Peugeot 107 z majetku PO Dům s pečovatelskou službou prostřednictvím návrhu
kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) za částku ve výši 18.000 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/710/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
o ponechání volného bytu č. 49 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou, protože v současné
době není v pořadníku žadatel - dvojice a z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/711/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM210290 s Povodím Labe s.p., týkající se pozemků
evidovaných jako pozemkové parcely č. 726 a č. 834/3 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou, druh
pozemku vodní plocha pro účely investiční výstavby - stavební akce "Výměna nosné ocelové
konstrukce mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou".
USNESENÍ č. RM/712/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument s názvem Předběžné posouzení energetických úspor a možností čerpání dotačních
prostředků na projekt Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
podrobné výstupy s návrhy řešení jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/713/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty ve věci zahájení postupných oprav sakrálních po obci (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/714/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace místostarosty o návštěvě delegace z partnerské obce Reumtengrün, která byla již
dvakrát odložena stejně jako podpis partnerské smlouvy schválený zastupitelstvem. Nový
termín návštěvy ve Svobodě je 27.-.29.8.2021.
USNESENÍ č. RM/715/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 333 na Sluneční stráni o souhlas k umístění a
výstavbě plotu včetně vstupní branky na hranici pozemků p.č. 500/10 a 500/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/716/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na letošní opravy veřejného osvětlení na Sluneční
stráni, a to:
- č. 1200500015 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 1),
- č. 1200500038 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 2)
- č. 1200500028 (Oprava VO města Svoboda nad Úpou III. etapa – Sluneční stráň 3)
a pověřuje starostu města jejich podpisem.
USNESENÍ č. RM/717/53/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Příkazní smlouvu na administraci VZMR pro projekt "Rekonstrukce Kostelní ulice ve Svobodě
nad Úpou", podpořený dotací MMR v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2021 (viz
příloha originálu zápisu) s Ing. Alenou Rückerovou, IČ 05150001, se sídlem Kryblická 427,
541 01 Trutnov.
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