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Sp. značka: SVO/3776/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.10.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Dále přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD,
Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Zápis č. 7 z komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021

2.

Žádost o stanovisko ke studii pro akci "Objekt JAPIO s. r. o."

3.

Žádost o vyjádření města k dodatečnému povolení změn stavby "Sportovně oddechové
zázemí hotelu PROM"

4.

Žádost o vyjádření města ve věci výměny vodovodní přípojky pro objekt čp. 475
spojené se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra 5. NP

5.

Žádost o stanovisko města ve věci zřízení sjezdu z komunikace města na p.p.č. 79/1 v
k.ú. Maršov II za účelem zřízení parkování na vlastním pozemku u RD čp. 48 v
Maršovské ulici

6.

Návrh smlouvy na zpracování dendrologického posudku stromové aleje na
Muchomůrce

7.

Žádosti o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Žádost o stanovisko města - možnost nočního parkování autobusů společnosti AUDIS
BUS s.r.o. na autobusovém terminálu

9.

Smlouva č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu a užití inf. systému GINIS
Standard, jeho další obnově a rozvoji

10.

Příprava rozpočtu na rok 2022 - stanovení investičních položek do návrhu rozpočtu na
rok 2022

11.

Zápis z likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku

12.

Dodatek č.16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 - úplné znění
smlouvy v souvislosti se změnou odpadového systému od 1.11.2021

13.

Aktuální informace o postupu zavádění parkovacích automatů ve městě
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14.

Projekt (studie) dispozičního řešení školní kuchyně a jídelny ve Svobodě nad Úpou
včetně rozmístění gastrozařízení

15.

Návrh organizační změny Městského úřadu od 1.3.2022 a návrh změny v technické
četě města

16.

Žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků (školní družina)

17.

Plán zimní údržby 2021/2022

18.

Vyjádření se k žádosti o přemístění lampy VO na p.p.č. 163/13 k.ú. Maršov II

19.

Žádost o prodloužení nájmu na reklamní plochu na billboardu na p.p.č. 774/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží

20.

Schválení vkladového řízení V-9255/2021-610/

1. Zápis č. 7 z komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021
Radě města byl předložen zápis č. 7 z komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021 (viz příloha
originálu zápisu), který starosta krátce okomentoval. Bylo přijato následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/753/56/2021 bylo přijato.
2. Žádost o stanovisko ke studii pro akci "Objekt JAPIO s. r. o."
Radě města byla předložena žádost společnosti ARCHITEP HK s.r.o. o stanovisko města ke studii
pro akci "Objekt JAPIO s.r.o." včetně CD se studií. Tato žádost včetně CD byla předložena k
projednání komisi pro rozvoj města, která vydala následující doporučující stanovisko:
Stanovisko komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021:
Žádost o stanovisko Města ke studii pro akci „Objekt JAPIO s.r.o.“.
Komise pro rozvoj města došla k závěru, že předložená studie trpí nedostatkem informací, které by
umožnily se kvalifikovaně vyjádřit. Chybí informace o plánované činnosti v rekonstruovaném
provozu (druh výroby, dopravní zatížení okolí, počet zaměstnanců, směnnost provozu,
produkovaný hluk atd.), o výšce zástavby, o zvětšeném obestavěném objemu, o dopravě –
parkování zaměstnanců atd. Komise doporučuje městské radě nevydat stanovisko k předložené
žádosti, dokud nebude žádost doplněna o potřebné informace.
Starosta navrhl přijmout usnesení podle doporučujícího stanoviska komise. Ing. Ruse si vyžádal
studii na přiloženém CD k žádosti a konstatoval, že se zdrží, protože by se rád se studií seznámil.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení starosty:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
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žádost o stanovisko města ke studii pro akci "Objekt JAPIO s.r.o." s tím, že k dané studii rada
nemůže vydat kvalifikované stanovisko na základě doporučení komise pro rozvoj města, protože
chybí informace o plánované činnosti v rekonstruovaném provozu (druh výroby, dopravní zatížení
okolí, počet zaměstnanců, směnnost provozu, produkovaný hluk atd.), o výšce zástavby, o
zvětšeném obestavěném objemu, o dopravě – parkování zaměstnanců atd.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se– 1 (Ing. Ruse)
USNESENÍ č. RM/754/56/2021 bylo přijato.
3. Žádost o vyjádření města k dodatečnému povolení změn stavby "Sportovně oddechové
zázemí hotelu PROM"
Radě města byla předložena žádost o vyjádření města k dodatečnému povolení změn stavby
"Sportovně oddechové zázemí hotelu PROM Maršov - Svoboda nad Úpou - změna stavby před
dokončením Z2" včetně PD (dokumentace pro dodatečné stavební povolení, datum 08/2020,
projektant Ing. arch. Tereza Sedílková, Pod Svahem 755, Hradec Králové, zodp. projektant Ing.
Robert Štětka). Tato žádost byla rovněž předána k projednání komisi pro rozvoj města, která vydala
následující stanovisko:
Stanovisko komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021:
Žádost o vyjádření se Města, jako účastníka řízení, k dodatečnému povolení změn stavby
“Sportovně oddechové zázemí hotelu Prom, č. p. 27“
Stavební povolení této stavby bylo vydáno v roce 2000. Změna stavby před jejím dokončením byla
povolena v roce 2006. Přesto byla stavba od samého začátku prováděna, dokončena a provozována
odlišně, než bylo schváleno v obou výše citovaných povoleních. Předložená dokumentace přiložená
k žádosti není úplná a neodpovídá skutečnosti. Nejsou doložena stanoviska DOSS.
Z výše citovaných důvodů komise doporučuje městské radě požadovat před vydáním svého
vyjádření dopracování PD dle platné vyhlášky a dle skutečného provedení. Dále doporučuje nechat
si předložit stanoviska všech DOSS.
Bez ohledu na předcházející, je počínání investora protizákonné (více jak dvacet let). A pokud mu
bude vyhověno, bude to dokonalý precedens pro ostatní. Komise hlasovala o doporučení radě města
nepovolit žadateli změny přesahující limity dané povolením z roku 2006 (zastavěnou plochu a
objem stavby, ubytovací kapacitu). Výsledek hlasování byl 3 : 3.
Starosta informoval radu o jednání s panem Procházkou ml., kdy si cení snahy dětí dát věci do
pořádku a doplnil, že děti nemohou za konání svých rodičů v minulosti. Provozování hotelu Prom
probíhá už více jak 20 let v této podobě a stavební úřad by rád uvedl objekty do souladu se
stavebním zákonem. Nicméně předložená stavební dokumentace skutečně neodpovídá současnému
stavu a nejsou známa stanovisko dalších účastníků řízení, takže navrhl přijmout následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření města k dodatečnému povolení změn stavby "Sportovně
oddechové zázemí hotelu PROM Maršov - Svoboda nad Úpou - změna stavby před dokončením
Z2" včetně PD (dokumentace pro dodatečné stavební povolení, datum 08/2020, projektant Ing.
arch. Tereza Sedílková, Pod Svahem 755, Hradec Králové, zodp. projektant Ing. Robert Štětka).
protože PD není úplná a neodpovídá skutečnosti. Rada tedy požaduje před vydáním svého
vyjádření dopracování PD dle platné vyhlášky a dle skutečného provedení a dále požaduje
předložení stanovisek všech dotčených orgánů státní správy k přepracované PD.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/755/56/2021 bylo přijato.
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4. Žádost o vyjádření města ve věci výměny vodovodní přípojky pro objekt čp. 475
spojené se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra 5. NP
Radě města byla předložena opakovaně žádost o vyjádření města ve věci výměny vodovodní
přípojky pro objekt čp. 475 spojené se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra
5. NP na náměstí Svornosti. Rada v dané záležitosti (vodovodní přípojka) již vydala své stanovisko
na 51. schůzi rady dne 31.5.2021:
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.
Historie usnesení ve věci stavebních úprav 4. NP a vestavby mezonetového patra v 5.NP:
USNESENÍ č. RM/542/43/2020 ze dne 11.1.2021:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
c)
kladné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku
investora na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021 k žádosti
o stanovisko městské rady k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavební
úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475
na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/619/47/2021 ze dne 29.3.2021:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. RM/542/43/2020 písm. c) ze dne 11.1.2021.
vydává
b)
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k projektové dokumentaci pro vydání stavebního
povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v
bytovém domě č. p. 475 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou, a to z důvodů, které jsou
podrobně popsány v zápise a týkají se parkování u čp. 475, protože není možné stále zhoršovat již
značně tristní situaci s parkováním v našem městě. Pokud investor chce stávající dům o 6 bytových
jednotkách rozšířit o dalších 5 bytových jednotek, musí k nim zajistit potřebný počet parkovacích
míst na svých pozemcích, protože město v současné době nemá volnou parkovací kapacitu.
Zároveň město nehodlá trpět fiktivní potvrzování parkovacích míst formou fiktivních nájemních
smluv, které jsou předkládány v rámci stavebních řízení, ale fakticky se na těchto vyčleněných
parkovacích místech neparkuje, auta vlastníků nemovitostí parkují na veřejných plochách a blokují
tak trvale parkovací místa. Město se začíná intenzivně zabývat problematikou parkování po obci,
ale v současné době nemůže město vydávat kladná stanoviska k rekonstrukcím domů, kde se takto
rozšiřuje kapacita bydlení, když k tomu investor nemá zajištěné odpovídající funkční parkování v
docházkové vzdálenosti na svém pozemku.
USNESENÍ č. RM/644/49/2021 ze dne 10.5.2021:
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
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na svém zamítavém stanovisku z 47. schůze Rady města dne 29.3.2021, usnesení č.
RM/619/47/2021 písm. b) ve věci žádosti o vydání kladného stanoviska k PD pro vydání stavebního
povolení pro stavební úpravy 4. NP a vestavby mezonetového patra 5. NP do prostor podkroví v
bytovém domě čp. 475 na náměstí Svornosti (podrobně viz zápis).
Rada se shodla na tom, že na výše uvedeném stanovisku, resp. usnesení č. RM/661/51/2021 z 51.
schůze rady dne 31.5.2021 trvá a bylo přijato následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
opakovaně nesouhlasné stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475,
protože akce souvisí se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra v 5. NP s
5 byty, ke kterým rada vydala rovněž opakovaně zamítavé stanovisko, a to na 47. schůzi dne
29.3.2021 usnesením č. 619/47/2021 písm. b) a opakovaně na 49. schůzi dne 10.5.2021 usnesením
č. RM/644/49/2021 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/756/56/2021 bylo přijato.
5. Žádost o stanovisko města ve věci zřízení sjezdu z komunikace města na p.p.č. 79/1 v
k.ú. Maršov II za účelem zřízení parkování na vlastním pozemku u RD čp. 48 v
Maršovské ulici
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci zřízení sjezdu z komunikace města
na p.p.č. 79/1 v k.ú. Maršov II za účelem zřízení parkování na vlastním pozemku u RD čp. 48 v
Maršovské ulici dle situačního výkresu s názvem Samostatný sjezd od projektanta Ing. Davida
Pauzara, datum 06.2021 (viz příloha originálu zápisu). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že
si velmi váží toho, že vlastníci domu čp. 48 řeší parkování na svém pozemku a s navrhovaným
řešením souhlasí, pokud však dostanou kladné stanovisko od DI Policie ČR a také od vlastníka
parcely p.p.č. 437/2 v k.ú. Maršov I (Státní pozemkový úřad). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s navrhovaným řešením sjezdu z komunikace města na p.p.č. 79/1 v k.ú. Maršov II za účelem
zřízení parkování na vlastním pozemku u RD čp. 48 v Maršovské ulici dle situačního výkresu s
názvem Samostatný sjezd od projektanta Ing. Davida Pauzara, datum 06.2021 (viz příloha originálu
zápisu) za podmínky, že žadatelé dostanou také kladné stanovisko od Dopravního inspektorátu
Policie ČR a také od vlastníka parcely p.p.č. 437/2 v k.ú. Maršov I (Státní pozemkový úřad).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/757/56/2021 bylo přijato.
6. Návrh smlouvy na zpracování dendrologického posudku stromové aleje na
Muchomůrce
Na základě schválené nabídky na zpracování dendrologického posudku stromové aleje na
Muchomůrce (viz 55. schůze rady - usnesení č. RM/748/55/2021) od Ing. Petry Löffelmannové,
IČ 69875081, se sídlem Horní Maršov 241, 542 26 Horní Maršov byl radě předložen návrh
Smlouvy o dílo s přílohou (znění cenové nabídky), který zaslala p. Löffelmannová. Rada neměla k
návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo s přílohou (znění cenové nabídky) na zpracování dendrologického posudku
stromové aleje na Muchomůrce) s Ing. Petrou Löffelmannovou, IČ 69875081, se sídlem Horní
Maršov 241, 542 26 Horní Maršov (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/758/56/2021 bylo přijato.
7. Žádosti o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na minulém jednání rady byly předloženy k projednání dvě žádosti o odkoupení parcely p.p.č.
825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě Záměru města č. 9/2017. Rada se shodla na tom, že
pokud tento pozemek bude prodáván, tak podle Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města
určených pro výstavbu rodinných domů (Opatření orgánů města č. 3/2014) ze dne 11.6.2014. Z
jedné žádosti nebylo patrno, za jakým účelem jej žadatelé chtějí koupit, takže se rada shodla na
tom, že MěÚ osloví žadatele a požádá je o doplnění žádosti. S ohledem na to, že rada nebyla dne
27.9.2021 pro tento bod usnášeníschopná, bylo projednávání žádostí zařazeno do programu této
rady.
Obě žádosti tedy byly znovu zařazeny do programu tohoto jednání rady s tím, že od posledního
jednání rady bylo městu doručeno odstoupení jedněch žadatelů od žádosti a dále požadované
doplnění k žádosti od druhých žadatelů (vše viz příloha originálu zápisu). K projednání tedy zbyla
pouze jedna žádost. Žadatelé v doplnění žádosti deklarují svůj záměr zde postavit rodinný dům a
také berou na vědomí variantu případného rozdělení parcely na dvě části tak, jak je popsáno v
Záměru města č. 9/2017, pokud bude druhý žadatel souhlasit.
Rada krátce diskutovala o využívání městských pozemků a shodla se na tom, že žádost postoupí k
projednání zastupitelstvu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
na základě Záměru města č. 9/2017 včetně doplnění žádosti o záměru žadatele postavit zde rodinný
dům (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/759/56/2021 bylo přijato.
8. Žádost o stanovisko města - možnost nočního parkování autobusů společnosti AUDIS
BUS s.r.o. na autobusovém terminálu
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci možnosti nočního parkování
autobusů společnosti AUDIS BUS s.r.o. na autobusovém terminálu pod zastřešením na části
parcely p.p.č. 774/1, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace.
Starosta informoval radu, že město bylo osloveno společností AUDIS BUS s.r.o. (skupina
TRANSDEV) Rychnov nad Kněžnou, která provozuje autobusovou dopravu, s výše uvedenou
žádostí nočního parkování pro max. 3 autobusy na stanovištích autobusového nádraží. Noční
parkování by neblokovalo dopravu. Rada se žádostí zabývala a diskutovala nad případnou cenou
nájemného. Tajemnice doplnila, že pokud město žádosti vyhoví a půjde cestou nájemného za
užívání pozemku, musí nejprve zveřejnit záměr pronájmu. Starosta tedy navrhl zveřejnit záměr
pronájmu a požádal radní, aby se během této min. 15ti denní lhůty dle zákona o obcích zabývali
určením ceny nájemného. Tato otázka včetně podmínek nájemní smlouvy bude předmětem dalšího
jednání rady dne 8.11.2021. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 774/1, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití
ostatní komunikace na autobusovém terminálu pod zastřešením.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/760/56/2021 bylo přijato.
9. Smlouva č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu a užití inf. systému GINIS
Standard, jeho další obnově a rozvoji
Radě města bylo předloženo znění Smlouvy č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu a
užití inf. systému GINIS Standard, jeho další obnově a rozvoji včetně 5 příloh (viz příloha originálu
zápisu). Tajemnice informovala radu, že smlouva reaguje na letošní implementaci modulů ESR
(elektronické skartační řízení) a dokončení procesu komplexního výkonu spisové služby v
elektronickém systému tak, jak ukládá veřejným původcům zákon.
V úpravě zákona o archivnictví a spisové službě z letošního srpna se uvádí povinnost vést
elektronickou spisovou službu pro veřejnoprávní původce, kteří tuto povinnost neměli a stále vedou
spisovou službu v podacím deníku zcela v listinné podobě či v aplikaci, která nesplňuje NSESSS
(Národní standard pro elektronické systémy spisové služby), což se netýká města, které vede
elektronickou spisovou službu už od roku 2009, ale třeba příspěvkových organizací – škola už má
vyřešeno, DPS řeší). Další významnou změnou je certifikace aplikací, tj. atestace elektronických
systémů spisových služeb, jejichž dodavatelé budou muset prokázat, že jejich program je v souladu
se zákonem i ostatní legislativou. Dodavatelé elektronických systémů spisových služeb budou
muset získat u atestačního střediska atest o splnění nároků na požadavky dle zákona č. 499/2004
Sb. a NSESSS, což je seznam téměř 400 funkcionalit, které musí aplikace splňovat, např.:
elektronické podpisy a kontrola podpisu včetně časového razítka, ukládání transakčních protokolů
a jmenný rejstřík. Atest pro systémy dodavatelů platí 2 roky a za atestaci je odvedena výše úplaty,
která dnes není známa a kterou vydá Ministerstvo vnitra. Seznam platných atestů budou muset
zveřejnit na internetových stránkách samotná střediska, které atesty provedly a dále budou
informovat MV, které je zveřejnění ve Věštníku MV. Společnost GORDIC podle sdělení jejich
zástupců bude mezi prvními žádat o atestaci elektronického systému spisové služby.
Rada neměla ke znění smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu a užití inf. systému GINIS Standard,
jeho další obnově a rozvoji včetně 5 příloh (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/761/56/2021 bylo přijato.
10. Příprava rozpočtu na rok 2022 - stanovení investičních položek do návrhu rozpočtu
na rok 2022
Radě města byly v rámci tohoto bodu předloženy následující dokumenty (vše viz příloha originálu
zápisu):
- tabulka s návrhem investic na rok 2022
- požadavky PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
- požadavky PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
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- žádost o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Svoboda nad Úpou od žadatele Paměť
Krkonoš, z.ú. , IČ 03336573, se sídlem třída Josefa II., 542 26 Horní Maršov - č,j, SVO/4151/2021
doručené dne 8.10.2021
Rada jednotlivé položky v tabulce projednala a odsouhlasila je s tím, že budou zapracovány do
návrhu rozpočtu, do projekční činnosti byl ještě doplněn bod 6 - PD na přechody pro chodce.
INVESTICE 2022 - návrh
rozhodnutí rady
18.10.2021, zda zařadit
do návrhu rozpočtu
2022, příp. poznámka

předpokládaná
částka

text - akce

Dokončení Územního plánu dle smluvního vztahu - zbývající částka, záleží
kdy bude předložena faktura

109 000

ANO

Zpracování PD na rekonstrukci mostu Nepomuckého (vysouteženo) - zatím
nedodáno, měla být předána 30.4.2021, ale stanoviska DOSS se protahují

545 000

ANO, urgováno

Oprava veřejného osvětlení - V. etapa (Nový svět, Stará alej)

Technická četa - pořízení nového stroje REFORM - stávající stroj je z roku 2007,
pomalu již dosluhuje a je třeba se zabývat náhradou za tento stroj. Stávající
příslušenství jsou kompatibilní i s novým strojem.
Technická četa - pořízení malého vozu typ "multikára" 4x4 s korbou, např.
výrobce SIMED Dvůr Králové. Bonus - pokud by se rada rozhodla pro tento
nákup, hoši v TČ by nepotřebovali Dustera a ten by mohl sloužit pro účely MěÚ,
protože stávající Ford začíná rovněž dosluhovat - není to 4x4, takže jízda v zimě
do kopců nebo na hory (sociální šetření, stavební úřad) je zejména pro děvčata
horor.kontejner do areálu u Benziny - délka 12 metrů na skladování zařízení
Lodní
města (lavicové sety, ohřívadla, stany, koše, odpadové nádoby atd.)
Příslušenství k Weidemannu z roku 2017 (máme pouze sněhovou frézu-2018 a
zametací zařízení-2020), požadavek na sypač (funguje společně s lopatou nebo
sněhovou frézou - na jedné straně sypač, na druhé jiné zařízení) a kartáč na
odstraňování plevele z chodníků - odhad, bude upřesněno
Žádost o dotaci - Paměť Krkonoš (viz příloha)
DPS - úpravy služebního vchodu včetně projektové dokumentace
ZŠ - viz samostatná příloha, posílení provozního příspvěku na opravu učebny
hudební výchovy
cesta na Muchomůrku - stávající rozpočet za 214.000 Kč je z roku 2019, odhad
SQL licence - převod zbývajících file produktů do databázové verze
Dětské hřiště na městském stadionu - obnova prvků (minimáně houpačka a
domeček)
Projekční činnost obecně - bylo by vhodné stanovit okruh priorit: 1) DPS zateplení podlahy na půdě + nový SW na automatickou obsluhu kotelny 2) ZŠ rekonstrukce školní jídelny 3) ZŠ - rekonstrukce podkroví školní jídelny na
klubovnu 4) analýza parkování po obci 5) PD parkoviště před Depresí, 6) PD
přechody pro chodce

v roce 2022 NE - SFŽP
neotevřelo dotační
titul, hovoří se o
0
novém financování z
tzv. modernizačního
fondu
3 000 000

ANO

2 300 000

ANO

150 000

ANO

500 000

ANO

120 000
400 000

ANO
ANO

670 000

ANO

300 000
150 000

ANO
ANO

200 000

ANO

2 000 000

ANO

ANO, na radu v
listopadu chystáme
3 000 000
poptávkové řízení na
zpracování PD

Havarijní oprava mostu v Maršově II

Multifunkční umělé hřiště Rýchorské sídliště - rekonstrukce oplocení
Běžná údržba a oprava komunikací
Oprava malých sakrálních památek

400 000
1 000 000
200 000

Alej u Muchomůrky - revitalizace (kácení, ořez,..)

200 000

Prezentace města - znak, vlajka

30 000
15 274 000

CELKEM

8

ANO s využitím
dotačního titulu
KABINA
ANO
ANO
ANO, dle
dendrolog.posudku
ANO

Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
jednotlivé investiční položky pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022 a rozhodla o jejich zařazení
do návrhu rozpočtu (viz zápis).
Hlasován:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/762/56/2021 bylo přijato.
11. Zápis z likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku
Radě města byl předložen zápis z likvidační komise s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku
(viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města dle zápisu z likvidační
komise ze dne 11.10.2021 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/763/56/2021 bylo přijato.
12. Dodatek č.16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 - úplné znění
smlouvy v souvislosti se změnou odpadového systému od 1.11.2021
Radě města byl předložen návrh Dodatku č.16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne
20.12.2001 - úplné znění smlouvy v souvislosti se změnou odpadového systému od 1.11.2021 (viz
příloha originálu zápisu). Tento dodatek krátce okomentovali vedoucí HSO a tajemnice MěÚ. Na
základě diskuse rada požaduje doplnit v čl. VI. odst. 2 větu druhou o text .... a jsou platné i pro rok
2022, dále v příloze Směsný komunální odpad požaduje v čl. II, odst. 11 vyjmout text v závorce
(historické centrum města). Další připomínky nebyly uplatněny, takže rada přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č.16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 - úplné znění smlouvy
v souvislosti se změnou odpadového systému od 1.11.2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
rada požaduje doplnit v čl. VI. odst. 2 větu druhou o text .... a jsou platné i pro rok 2022, dále v
příloze Směsný komunální odpad požaduje v čl. II, odst. 11 vyjmout text v závorce (historické
centrum města).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/764/56/2021 bylo přijato.
13. Aktuální informace o postupu zavádění parkovacích automatů ve městě
Starosta informoval o aktuálním stavu ve věci instalovaných 3 parkovacích automatů v centru
města. Dne 17.9.2021 bylo dokončeno dopravní značení parkovacích míst na autobusovém nádraží
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(obnovení pozic), na ulici 5. května a náměstí. Celkem je označeno 80 parkovacích míst pro platící
motoristy + 3 nezpoplatněná místa pro hendikepované občany. Na ulici 5. května nebylo možné z
prostorových důvodů (šíře komunikace) parkovaní pro invalidy vytvořit. Dne 5.10.2021 došlo k
doinstalování 3 ks parkovacích automatů (PA) a následnému školení obsluhy. Město v současné
době čeká na rozhodnutí silničního správního úřadu, které vydává odbor dopravy MěÚ Trutnov o
souhlasu s provozem PA a jejich označení svislými značkami. Do té doby jsou automaty mimo
provoz. Podle zkušeností společnosti ClickPark je nastaven režim PA tak, že bude pravděpodobně
zpoplatněn časový interval od 6,00 – 18,00 hod, první hodina 5 Kč, druhá a každá další 10 Kč/hod,
celodenní lístek (24 hod.) 150 Kč (toto však ještě bude předmětem další diskuse). Zkušební provoz
ukáže, zda nebude nutné provést korekce nastavení podle našich podmínek. Nyní je potřeba
zpracovat směrnici či pravidla s ceníkem, podle kterých se bude systém řídit a stanovit režim pro
občany (firmy) bydlící (podnikající) v daných lokalitách, např. formou předplacené roční parkovací
karty bez zajištění parkovacího místa na konkrétní RZ (tzv. rezidenční karty).
V rámci tohoto bodu byla vedena diskuse, jak vše nastavit cenově, jaká pravidla stanovit pro
předplacené rezidenční karty. Z této diskuse nevyplynul zcela jednoznačný názor, vyjma toho, že
předplacené rezidenční karty budou určeny pouze pro občany s trvalým pobytem ve Svobodě nad
Úpou (zda pouze ve vymezené oblasti či nikoliv bylo rovněž předmětem diskuse bez konečného
výsledku), dále budou spojeny s konkrétní registrační značkou vozidla (tzn., že budou nepřenosné)
a držitel předplacené rezidenční karty nebude mít nárok na konkrétní vymezené parkovací místo
(pouze nebude muset platit parkovné). Rada v dané záležitosti přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil směrnici či pravidla o provozu 3 parkovacích
automatů v centru města (5. května, nám. Svornosti, autobusové nádraží) včetně ceníku parkovného
a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku s tím, že
předplacené rezidenční karty budou určeny pouze pro občany s trvalým pobytem ve Svobodě nad
Úpou (zda pouze ve vymezené oblasti či nikoliv bude upřesněno v pravidlech), dále budou spojeny
s konkrétní registrační značkou vozidla (tzn., že budou nepřenosné) a držitel předplacené
rezidenční karty nebude mít nárok na konkrétní vymezené parkovací místo (tzn., že pouze nebude
muset platit v předplaceném období parkovné).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/765/56/2021 bylo přijato.
14. Projekt (studie) dispozičního řešení školní kuchyně a jídelny ve Svobodě nad Úpou
včetně rozmístění gastrozařízení
Starosta předložil radě informace ohledně rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, která je již delší
dobu součástí Strategického rozvojového dokumentu města. Součástí podkladů pro projektanty je
navržení dispozičního řešení nové kuchyně, jídelny a obslužných prostor tak, aby byly splněny
požadavky provozovatele a současných provozních a hygienických norem. Prvním krokem je tedy
získání nové koncepce rozvržení prostoru a rozmístění gastrozařízení. Starosta v dané věci oslovil
tři společnosti:
DSD Metalic trade, s.r.o., Karlov 5, 301 00 Plzeň, IČ: 49196448 - nabízená cena 58.685 Kč včetně
DPH
GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov, IČ: 25939645 - nabízená cena 45.980 Kč včetně
DPH
TREFA spol. sr.o, Škroupova 9, 500 02
Hradec Králové, IČ: 15061451 - nabízená cena
66.550 Kč včetně DPH
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov, IČ: 25939645 na
zpracování projektové dokumentace gastrotechnologie pro akci Rekonstrukce a dostavba školní
kuchyně ZŠ ve Svobodě nad Úpou za nabídnutou cenu ve výši 45.980 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/766/56/2021 bylo přijato.
15. Návrh organizační změny Městského úřadu od 1.3.2022 a návrh změny v technické
četě města
Tajemnice předložila radě návrhy na organizační změny v rámci Městského úřadu a dále návrh na
obsazení 4. neobsazeného místa v technické četě města.
1) V souvislosti s chystaným odchodem do důchodu p. Vlčkové k 1.3.2022 bylo původně
zamýšleno, že ušetříme jedno pracovní místo a agendy budou rozděleny mezi stávající
zaměstnance. Nicméně v souvislosti s „kulturní krizí“ u nás ve městě a se vznikem dalších agend
– spisovna, agenda parkovacích automatů, či zvyšující se nároky ve vazbě na dotační tituly,
tajemnice navrhla pracovní místo ponechat a obsadit jej v rámci výběrového řízení. V rámci úřadu
dojde po dohodě se zaměstnanci (která již proběhla) k přesunu agend v rámci pracovních náplní a
logických celků dle přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že uvolněné pracovní místo o
úvazku 1,0 bude mít v pracovní náplni následující agendy s přiřazenými úvazky - předběžně:
- 0,3 vedení spisovny včetně skartačního řízení (spisovna je nová agenda v souvislostí s povinným
vedením spisové služby – viz bod 9, skartační řízení dosud zajišťovala tajemnice)
- 0,2 kulturní činnost v obci (nová agenda)
- 0,3 dotační management – spolupráce se smluvním partnerem (příprava a zpracování podkladů k
žádostem o dotace, ke zprávám o udržitelnosti projektů, monitorovacím zprávám atd. – v současné
době vykonává zejména tajemnice), aktivní vyhledávání dotačních titulů, podávání jednoduchých
žádostí o dotace (nová agenda)
- 0,1 agenda parkovacích automatů (nová agenda)
- 0,1 odpadové hospodářství – výpomoc dle pokynů HSO (kontrolní činnost, administrativa)
2) Dalším problémem je technická četa – od 1.7.2020 pod odchodu pana Pejose do důchodu jsme
zkusili provoz technické čety ve 3 lidech. Do letošního jara to jakž takž šlo, ale s ohledem na letošní
deštivé léto a bující vegetaci (pracovníci TČ stíhali pouze sekat a intervaly se prodlužovaly,
brigádníci nejsou, VPP také ne, střídání dovolených, nemoc) a dále s ohledem na to, že se nám
nedaří sehnat nikoho na zimní údržbu Maršova II, podala tajemnice návrh na obsazení čtvrtého
volného pracovního místa od 1.12.2021 (formou jednoduchého VŘ - inzerátu), přičemž není třeba
dělat změnu org. řádu, pracovní místo v něm stále figuruje, je pouze neobsazené. Pokud bude
technická četa opět ve 4 lidech, měli by stihnout základní zimní údržbu včetně Maršova II (lesárna
bude dělat pouze Horskou ulici) a samozřejmě další běžné činnosti v průběhu celého roku.
Rada neměla k navrhovanému řešení připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační změny Městského úřadu od 1.3.2022 a návrh změny v technické četě města
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/767/56/2021 bylo přijato.
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16. Žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků (školní družina)
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve školní
družině ZŠ o dva žáky (v I. a II. oddělení školní družiny po jednom žáku). Rada neměla připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ výjimku z počtu dětí ve školní družině ZŠ, a to navýšením o
dva žáky (v I. a II. oddělení školní družiny po jednom žáku).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/768/56/2021 bylo přijato.
17. Plán zimní údržby 2021/2022
Radě města byl předložen Plán zimní údržby komunikací ve Svobodě nad Úpou pro zimní sezonu
2021/2022 (viz příloha originálu zápisu), který vypracovala Ing. Tomečková - provozně-technický
pracovník města. V plánu zatím není zcela dořešena lokalita Maršov II, kde se měla podepsat
Smlouva o dílo s p. Šlechtou (projednáno na minulé radě), který momentálně z technických důvodů
nemůže smlouvu podepsat (nemá informace o dodání redukce k traktoru pro nasazení radlice).
Situace by se mohla částečně vyřešit obsazením 4. pracovního místa v technické četě (projednáno
a schváleno v bodě 15), takže naše technická četa bude schopna lokalitu udržovat v základním
rozsahu. Rada neměla k návrhu připomínky, takže bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby komunikací ve Svobodě nad Úpou pro zimní sezonu 2021/2022 (viz příloha
originálu zápisu),
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/769/56/2021 bylo přijato.
18. Vyjádření se k žádosti o přemístění lampy VO na p.p.č. 163/13 k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o přemístění lampy VO na p.p.č. 163/13 k.ú. Maršov II.
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě město disponuje pouze parcelou bezprostředně pod
komunikací, jediným řešením se jeví odstranění lampy veřejného osvětlení bez náhrady, což ovšem
představuje možné stížnosti vlastníků sousedních domů čp. 147 a 161. Rada města proto přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s žadatelem o přemístění lampy VO z p.p.č. 163/13 k.ú.
Maršov II. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě město disponuje pouze parcelou bezprostředně pod
komunikací, jediným řešením se jeví odstranění lampy veřejného osvětlení bez náhrady, což ovšem
představuje možné stížnosti vlastníků sousedních domů čp. 147 a 161.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/770/56/2021 bylo přijato.
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19. Žádost o prodloužení nájmu na reklamní plochu na billboardu na p.p.č. 774/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží
Radě města byla předložena žádost o prodloužení nájmu na reklamní plochu na billboardu na p.p.č.
774/1, k.ú. Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží. Stávající nájem skončí
uplynutím doby nájmu dle smlouvy 31.10.2021. Rada města přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu reklamní plochy na billboardu, umístěném na p.p.č. 774/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží ve Svobodě nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/771/56/2021 bylo přijato.
20. Schválení vkladového řízení V-9255/2021-610/
Radě města bylo předloženo Vyrozumění o provedené změně údajů katastru nemovitostí ve věci
provedení majetkové dispozice na parcelách města p.p.č. 341/56 a 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
včetně Prohlášení o existenci stavby doručené městu dne 8.9.2021, GP č. 924-577/2021 a karet
parcel 341/56 a 346/1 s výpisem historie. Rada v dané věci přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci KÚ KHK o provedené změně údajů katastru nemovitostí č.j. V-9255/2021-610, která
spočívá v tom, že z pozemků s parcelním číslem 341/56 o výměře 642 m2 a 346/1 o výměře 1741
m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou byly odděleny nové pozemky s parcelním číslem stavební 720 o
výměře 22 m2 a 718 o výměře 4 m2, na kterých je evidována stavba bez čp./če. ve vlastnictví
manželů Veselých na základě GP č. 924-577/2021 od Geodézie Trutnov s.r.o. ze dne 30.8.2021.
Vkladem vlastnického práva k samostatné budově není dotčeno vlastnické právo k pozemku pod
budovou. Budovou bez čp./če. se rozumí dočasná stavba garáž se skladem nářadí na základě
prohlášení stavebního úřadu o existenci stavby č.j. SVO/3565/2021-Pu ze dne 1.9.2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/772/56/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.10.2021 v 18:50 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 8.11.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 19.10.2021.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 18.10.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.10.2021
USNESENÍ č. RM/753/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 4.10.2021 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/754/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města ke studii pro akci "Objekt JAPIO s.r.o." s tím, že k dané studii rada
nemůže vydat kvalifikované stanovisko na základě doporučení komise pro rozvoj města,
protože chybí informace o plánované činnosti v rekonstruovaném provozu (druh výroby,
dopravní zatížení okolí, počet zaměstnanců, směnnost provozu, produkovaný hluk atd.), o
výšce zástavby, o zvětšeném obestavěném objemu, o dopravě – parkování zaměstnanců atd.
USNESENÍ č. RM/755/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření města k dodatečnému povolení změn stavby "Sportovně
oddechové zázemí hotelu PROM Maršov - Svoboda nad Úpou - změna stavby před dokončením
Z2" včetně PD (dokumentace pro dodatečné stavební povolení, datum 08/2020, projektant Ing.
arch. Tereza Sedílková, Pod Svahem 755, Hradec Králové, zodp. projektant Ing. Robert Štětka).
protože PD není úplná a neodpovídá skutečnosti. Rada tedy požaduje před vydáním svého
vyjádření dopracování PD dle platné vyhlášky a dle skutečného provedení a dále požaduje
předložení stanovisek všech dotčených orgánů státní správy k přepracované PD.
USNESENÍ č. RM/756/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
opakovaně nesouhlasné stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č.p. 475,
protože akce souvisí se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra v 5. NP s
5 byty, ke kterým rada vydala rovněž opakovaně zamítavé stanovisko, a to na 47. schůzi dne
29.3.2021 usnesením č. 619/47/2021 písm. b) a opakovaně na 49. schůzi dne 10.5.2021
usnesením č. RM/644/49/2021 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/757/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s navrhovaným řešením sjezdu z komunikace města na p.p.č. 79/1 v k.ú. Maršov II za účelem
zřízení parkování na vlastním pozemku u RD čp. 48 v Maršovské ulici dle situačního výkresu
s názvem Samostatný sjezd od projektanta Ing. Davida Pauzara, datum 06.2021 (viz příloha
originálu zápisu) za podmínky, že žadatelé dostanou také kladné stanovisko od Dopravního
inspektorátu Policie ČR a také od vlastníka parcely p.p.č. 437/2 v k.ú. Maršov I (Státní
pozemkový úřad).
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USNESENÍ č. RM/758/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo s přílohou (znění cenové nabídky) na zpracování dendrologického posudku
stromové aleje na Muchomůrce) s Ing. Petrou Löffelmannovou, IČ 69875081, se sídlem Horní
Maršov 241, 542 26 Horní Maršov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/759/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou na základě Záměru města č. 9/2017 včetně doplnění žádosti o záměru žadatele postavit
zde rodinný dům (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/760/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 774/1, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem
využití ostatní komunikace na autobusovém terminálu pod zastřešením.
USNESENÍ č. RM/761/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu a užití inf. systému GINIS
Standard, jeho další obnově a rozvoji včetně 5 příloh (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/762/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
jednotlivé investiční položky pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022 a rozhodla o jejich
zařazení do návrhu rozpočtu (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/763/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města dle zápisu z
likvidační komise ze dne 11.10.2021 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/764/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č.16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 - úplné znění
smlouvy v souvislosti se změnou odpadového systému od 1.11.2021 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že rada požaduje doplnit v čl. VI. odst. 2 větu druhou o text .... a jsou platné i pro
rok 2022, dále v příloze Směsný komunální odpad požaduje v čl. II, odst. 11 vyjmout text v
závorce (historické centrum města).
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USNESENÍ č. RM/765/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil směrnici či pravidla o provozu 3
parkovacích automatů v centru města (5. května, nám. Svornosti, autobusové nádraží) včetně
ceníku parkovného a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich
ceníku s tím, že předplacené rezidenční karty budou určeny pouze pro občany s trvalým
pobytem ve Svobodě nad Úpou (zda pouze ve vymezené oblasti či nikoliv bude upřesněno v
pravidlech), dále budou spojeny s konkrétní registrační značkou vozidla (tzn., že budou
nepřenosné) a držitel předplacené rezidenční karty nebude mít nárok na konkrétní vymezené
parkovací místo (tzn., že pouze nebude muset platit v předplaceném období parkovné).
USNESENÍ č. RM/766/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov, IČ: 25939645
na zpracování projektové dokumentace gastrotechnologie pro akci Rekonstrukce a dostavba
školní kuchyně ZŠ ve Svobodě nad Úpou za nabídnutou cenu ve výši 45.980 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/767/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační změny Městského úřadu od 1.3.2022 a návrh změny v technické četě města
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/768/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ výjimku z počtu dětí ve školní družině ZŠ, a to navýšením
o dva žáky (v I. a II. oddělení školní družiny po jednom žáku).
USNESENÍ č. RM/769/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby komunikací ve Svobodě nad Úpou pro zimní sezonu 2021/2022 (viz příloha
originálu zápisu),
USNESENÍ č. RM/770/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s žadatelem o přemístění lampy VO z p.p.č. 163/13 k.ú.
Maršov II. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě město disponuje pouze parcelou bezprostředně
pod komunikací, jediným řešením se jeví odstranění lampy veřejného osvětlení bez náhrady,
což ovšem představuje možné stížnosti vlastníků sousedních domů čp. 147 a 161.
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USNESENÍ č. RM/771/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu reklamní plochy na billboardu, umístěném na p.p.č. 774/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/772/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci KÚ KHK o provedené změně údajů katastru nemovitostí č.j. V-9255/2021-610, která
spočívá v tom, že z pozemků s parcelním číslem 341/56 o výměře 642 m2 a 346/1 o výměře
1741 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou byly odděleny nové pozemky s parcelním číslem
stavební 720 o výměře 22 m2 a 718 o výměře 4 m2, na kterých je evidována stavba bez čp./če.
ve vlastnictví manželů Veselých na základě GP č. 924-577/2021 od Geodézie Trutnov s.r.o. ze
dne 30.8.2021. Vkladem vlastnického práva k samostatné budově není dotčeno vlastnické
právo k pozemku pod budovou. Budovou bez čp. / če se rozumí dočasná stavba garáž se
skladem nářadí na základě prohlášení stavebního úřadu o existenci stavby č.j. SVO/3565/2021Pu ze dne 1.9.2021.
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