*MESUX000DB8N*
č.j. SVO/2362/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.8.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Informační návštěva mostního technika

2.

Petice občanů Maršova II za odstranění dopravních značek povolujících rychlost 70
km/h v lokalitě Maršov II

3.

Pronájem parkovacích míst ve Staré aleji - část pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

4.

Pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o vyřešení sporu v Černohorské ulici

7.

Žádosti o prodej pozemků kolem čp. 178 v Úpské ulici

8.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt

9.

Žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného VŘ na
zprostředkování nákupu energií

10.

Žádost o nájem nebo prodej části pozemků p.p.č. 290/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I a
žádost zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 295/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I

11.

Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady

12.

Otevření obálek na akci "Demolice bývalé šatlavy"

13.

Pasportizace veřejného osvětlení

14.

Kolna - JAPIO spol. s r.o.

15.

Schválení platového výměru ředitele ZŠ

1

16.

Bezpečnostní prvky na silnici II/296 a II/297

17.

Vyjádření k prodeji části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

18.

Schválení podání žádosti o dotaci z MAS Krkonoše

1. Informační návštěva mostního technika
V rámci projednávání tohoto bodu byl na jednání rady pozván autorizovaný technik v oboru
mosty a technické konstrukce pan Jan Hofman, Batňovice. Pan Hofman seznámil přítomné
s problematikou dokumentace týkající se mostů, propustků a lávek, které jsou ve vlastnictví
města. Základem dokumentace je mostní list ke každému z objektů a stanovení
harmonogramu prohlídek, posouzení stavu mostních objektů a jejich použitelnost. Stručně
představil svou činnost v tomto oboru a zkušenosti z obcí v našem regionu.
USNESENÍ č. RM/654/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby společně s panem Hofmanem (autorizovaný technik
v oboru mosty a technické konstrukce pan Jan Hofman, Batňovice) provedli prvotní prohlídku
mostních objektů ve městě a rada požádala pana Hofmana, aby poté připravil pro město
cenovou nabídku na zpracování potřebné mostní dokumentace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Petice občanů Maršova II za odstranění dopravních značek povolujících rychlost
70 km/h v lokalitě Maršov II
Radě města byla předložena Petice občanů Maršova II za odstranění dopravních značek
povolujících rychlost 70km/hod v lokalitě Maršov II. Tuto petici podepsalo 86 obyvatel
žijících v lokalitě Maršova II (tedy téměř všichni), kteří požadují odstranění výše uvedených
dopravních značek za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti. Tajemnice upozornila
na skutečnost, že v Maršově II auta velmi často překračují povolenou rychlost, není výjimkou
rychlost kolem 100km/hod, časté předjíždění, v dané lokalitě není žádný přechod pro chodce
(přestože město plánuje letos na podzim výstavbu tří nových přechodů, v Maršov II z nich
nebude ani jeden), výjezdy z vedlejších komunikací nejsou označeny dopravními značkami a
situace je zde již nesnesitelná. Vzhledem k tomu, že zde bydlí na jedné straně poměrně hodně
rodin s malými dětmi (od jara se zde v rodinách narodilo 5 dětí) a na straně druhé naopak
starší lidé, obyvatelé požadují, aby se město intenzivně zabývalo bezpečností v dané lokalitě a
předalo petici příslušným orgánům, které na jaře nařídily městu vrátit dopravní značky
povolující rychlost 70 km/hod.
USNESENÍ č. RM/655/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) starostu města, aby předal příslušným orgánům státní správy Petici občanů Maršova II za
odstranění dopravních značek povolujících rychlost 70km/hod v lokalitě Maršov II a
apeloval u příslušných orgánů státní správy za zrušení zvýšené rychlosti. Tuto petici
podepsalo 86 obyvatel žijících v lokalitě Maršova II (tedy téměř všichni), kteří požadují
odstranění výše uvedených dopravních značek za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení
hlučnosti.
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b) starostu města, aby zajistil stanovisko a návrh odborníka na dopravu ve věci dopravního
značení v lokalitě Maršov II (výjezdy z vedlejších místních komunikací na hlavní silnici) a
dále ve věci přechodu pro chodce v této lokalitě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Pronájem parkovacích míst ve Staré aleji - část pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byly předloženy žádosti o pronájem volných tří parkovacích míst ve Staré aleji
nad trafostanicí (jedno parkovací místo bude volné až od 1.10.2012) a dále o jedno parkovací
místo pod trafostanicí na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada volná
parkovací místa rozdělila takto:
3 parkovací místa nad trafostanicí:
• 1x paní Lenka Burešová, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Karel Závrtálek, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.10.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
1 parkovací místo pod trafostanicí:
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
USNESENÍ č. RM/656/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem čtyř parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
3 parkovací místa nad trafostanicí:
• 1x paní Lenka Burešová, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Karel Závrtálek, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.10.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
1 parkovací místo pod trafostanicí:
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy žádosti na pronájem pozemku p.p.č. 825/3 o výměře 1149 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného záměru pronájmu. Žádost si podali manželé
Kovářovi a dále pan Václav Herbs.
USNESENÍ č. RM/657/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o pronájem pozemku p.p.č. 825/3 o výměře 1149 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou s tím, že oba žadatelé budou vyzváni, aby podali městu cenovou nabídku na nájemné za
1 m2, přičemž výše nabízeného nájemného musí činit nejméně 2,-Kč / 1 m2.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o pronájem části pozemku p.p.č.
391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem parkovacího místa s možností stavby dřevěného
přístřešku bez pevných základů. Jedná se o lesní pozemek, který má v současné době
pronajatý Správa KRNAP. Společně s žádostí pana Moravce byl předložen také souhlas se
stavbou výše uvedeného přístřešku od Správy KRNAP, která je nájemcem. Tajemnice
upozornila na skutečnost, že město nemůže pronajmout pozemek (byť i jen část pozemku)
dvěma subjektům a je třeba v případě pronájmu panu Moravcovi vyjmout příslušnou výměru
z nájemní smlouvy se Správou KRNAP. Na základě místního šetření bylo dále zjištěno, že
v dané lokalitě je vybudováno další parkovací místo, které využívá pan Fingerhut, a je
využíváno bez právního vztahu s městem. Dále bylo zjištěno, že v dané lokalitě část místní
komunikace vede po pozemku manželů Michelových (a na této části komunikace by bylo
možné parkování) a naopak část zahrady mají manželé Michelovi na pozemcích města.
USNESENÍ č. RM/658/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost pana Petra Moravce o pronájem části pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou vzhledem k tomu, že pozemek má pronajatý Správa KRNAP a město nemůže
pronajmout pozemek (byť i jen část pozemku) dvěma subjektům.
pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s manžely Michelovými za účelem vyřešení
majetkoprávních vztahů kolem jejich domu na Sluneční stráni – viz zápis.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o vyřešení sporu v Černohorské ulici
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek v Černohorské ulici čp.
30 (dále jen „společenství“) o vyřešení sporu s panem Pikolonem soudní cestou (na pozemku
pana Pikolona p.p.č. 611/1 v k.ú. Maršov I je zásobárna pitné vody pro objekt čp. 30 a pan
Pikolon nesouhlasí se zapsáním věcného břemene).
Šetřením v zápisech z orgánů města z minulosti bylo zjištěno, že prodej pozemku p.p.č. 611/1
v k.ú. Maršov I panu Pikolonovi byl schválen na 3. veřejném zasedání ZM dne 21.3.2007 bez
zmínky o nějakém zařízení na tomto pozemku. Kupní smlouva byla podepsána 2.8.2007. Před
prodejem pozemku byl řádně zveřejněn záměr prodeje na základě usnesení Rady města ze dne
8.2.2007, opět bez zmínky o nějakém zařízení. Společenství vzniklo už v roce 2000 a v roce
2007 si společenství nepodalo žádost o prodej, ani o zřízení věcného břemene, ani
neupozornilo na existenci výše uvedeného zařízení, přestože mohlo na základě zveřejněného
záměru města. Město není povinno podle zákona o obcích oznamovat své záměry sousedním
vlastníkům nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/659/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek v Černohorské ulici čp. 30 (dále jen „společenství“) o
vyřešení sporu s panem Pikolonem (na pozemku pana Pikolona p.p.č. 611/1 v k.ú. Maršov I je
zásobárna pitné vody pro objekt čp. 30 a pan Pikolon nesouhlasí se zapsáním věcného
břemene) s tím, že město není kompetentní v dané záležitosti pomoci a společenství se musí
obrátit na příslušný soud a podat soudní žalobu na zřízení věcného břemene z důvodů
uvedených v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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7. Žádosti o prodej pozemků kolem čp. 178 v Úpské ulici
Radě města byla předložena žádost manželů Vaňkových o prodej pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a dále žádost vlastníků bytových jednotek v Úpské ulici čp. 178 o prodej
pozemků p.p.č. 376/1, 376/3 a 376/6, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada i nadále trvá na
svém usnesení z 37. RM, kterým nedoporučila zastupitelstvu prodej pozemku p.p.č. 376/3 ani
jiných v této lokalitě, a předává celou záležitost zastupitelstvu, protože se jedná o žádosti o
prodej.
USNESENÍ č. RM/660/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost manželů Vaňkových o prodej pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou a žádost
vlastníků bytových jednotek v Úpské ulici čp. 178 o prodej pozemků p.p.č. 376/1, 376/3 a
376/6, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že i nadále trvá na svém usnesení z 37. RM,
kterým nedoporučila zastupitelstvu prodej pozemku p.p.č. 376/3 ani jiných v této lokalitě, a
předává celou záležitost zastupitelstvu, protože se jedná o žádosti o prodej.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Radě města byla předložena žádost pana Jiřího Jona o prodloužení nájmu podkrovního bytu
v čp. 510. Tajemnice informovala radu o uvolněném suterénním bytě po zemřelém panu
Špacírovi, který by měla rodina vyklidit do 31.8.2012 s tím, že není známo, v jakém stavu se
suterénní byt bude nacházet a zda jej bude možné vůbec pronajmout.
USNESENÍ č. RM/661/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Jiřího Jona o prodloužení nájmu na podkrovní byt v čp. 510 s tím, že se rada
k žádosti vrátí až po převzetí suterénního bytu po panu Špacírovi.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného VŘ na
zprostředkování nákupu energií
Radě města žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného výběrového
řízení na zprostředkování nákupu energií.
USNESENÍ č. RM/662/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného výběrového řízení na
zprostředkování nákupu energií.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o nájem nebo prodej částí pozemků p.p.č. 290/1 a 265/1, v k.ú. Maršov I a
žádost zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 295/1 a 265/1, v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka o nájem
nebo prodej části pozemků p.p.č. 290/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I za účelem vybudování
strojovny malé vodní elektrárny a žádost zřízení věcného břemene na umístění a užívání
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potrubního přivaděče na pozemku p.p.č. 295/1 a zřízení věcného břemene na umístění a
užívání zemního elektrického vedení a podzemního odpadního kanálu na pozemku p.p.č.
265/1, oba v k.ú. Maršov I s právem vstupu na tyto pozemky za účelem provádění údržby a
oprav v rozsahu dle příslušného geometrického plánu.
USNESENÍ č. RM/663/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č.
265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz zákres v žádosti pana Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra
Nowaka v příloze originálu zápisu).
b) zřízení věcného břemene na umístění a užívání potrubního přivaděče na pozemku p.p.č.
295/1 a zřízení věcného břemene na umístění a užívání zemního elektrického vedení a
podzemního odpadního kanálu na pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I s právem
vstupu na tyto pozemky za účelem provádění údržby a oprav v rozsahu dle příslušného
geometrického plánu formou Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady
Ing. Hanuš seznámil radu s možným využitím stavebního materiálu z demolice bývalé šatlavy
za radnicí na opravu plotu kolem školní zahrady a navrhl řešit cenové nabídky ve vazbě na
demolici šatlavy ve spolupráci s vybraným zhotovitelem v následujícím bodě.
USNESENÍ č. RM/664/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s návrhem stavebního technika na využití stavebního materiálu z demolice bývalé šatlavy za
radnicí na opravu plotu kolem školní zahrady a řešit tak cenové nabídky ve vazbě na demolici
šatlavy ve spolupráci s vybraným zhotovitelem v následujícím bodě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Otevření obálek na akci "Demolice bývalé šatlavy"
Radě města byly předloženy doručené cenové nabídky v zalepených obálkách včetně slepého
rozpočtu. Obálky byly otevřeny, byly zkontrolovány náležitosti a vyhodnoceny takto:
pořadí
firma
nabídková cena s DPH
AQUAVIT, spol. s r.o., R.Frimla 856, Trutnov
478.857,-Kč
1.
MATEDOR stav s.r.o., Slovany 207, Dvůr Králové n.L.
575.066,-Kč
2.
KTstav s.r.o., Úpská 301, Svoboda nad Úpou
677.783,-Kč
3.
Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov
686.026,-Kč
4.
USNESENÍ č. RM/665/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na demolici bývalé šatlavy od společnosti AQUAVIT, spol. s r.o., se sídlem
R.Frimla 856, Trutnov, IČ 46506527, ve výši 478.857,-Kč s DPH s tím, že tato cena bude
zapracována do návrhu rozpočtového opatření, ale konečná cena díla bude dle skutečně
provedených prací ve vazbě na předchozí bod, tj. s využitím vybouraného stavebního
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materiálu na opravu plotu kolem školní zahrady (tj. s možností úspory za likvidaci a odvoz
vybouraného materiálu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

13. Pasportizace veřejného osvětlení
Radě města byly předloženy informace od Ing. Balcara (člen stavební komise města) o tom,
že na podzim bude s největší pravděpodobností vypsán dotační titul na rekonstrukce
veřejného osvětlení v obcích za účelem dosažení úspory energie formou výměny stávajících
svítidel za úsporná. Pro podání žádosti však bude nutností mít zpracovanou tzv. pasportizaci
veřejného osvětlení. Jedná se o dokumentaci, skládající se několika kroků:
- pasport VO (základní nutný podklad pro další činnost s identifikací světelných bodů
včetně digitálního zaměření)
- základní plán VO (forma studie, jejímž účelem je především definování a vznik
základního konceptu venkovního osvětlení, vytvoření podkladů pro investiční
plánování města, podkladů pro projektovou dokumentaci rekonstrukce a výstavby)
- energetický audit (další možná nadstavba)
USNESENÍ č. RM/666/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby oslovil jednu z firem, která nabízí zpracování pasportizace veřejného
osvětlení, za účelem zpracování orientační cenové nabídky za tuto činnost pro město Svoboda
nad Úpou (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
14. Kolna - JAPIO spol. s r.o.
Radě města byla předložena kopie dopisu, kterým starosta zaslal právní zástupkyni
společnosti JAPIO spol. s r.o. doklady prokazující nabývací titul pro město ke kolně před
Japiem. V tomto dopise starosta vyzval společnost k jednání s lhůtou do 10.8.20102, protože
společnost využívá kolnu bez právního vztahu s vlastníkem tedy s městem. Protože společnost
JAPIO spol. s r.o. na výzvu města nereagovala, rada rozhodla o předání celé záležitosti
městskému právníkovi.
USNESENÍ č. RM/667/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
záležitost ve věci neoprávněného využívání stavby bez čp./če na st.p.č. 271 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (kolna naproti Japiu) společností JAPIO spol. s r.o. městskému právníkovi Mgr.
Čermákovi, aby celou záležitost řešil soudní cestou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
15. Schválení platového výměru ředitele ZŠ
Radě města byl přeložen návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše (viz příloha
originálu zápisu). Změna spočívá ve zrušení příplatku za třídnictví.
USNESENÍ č. RM/668/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou

7

schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
16. Bezpečnostní prvky na silnici II/296 a II/297
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo se společností AQUASYS spol. s r.o., se
sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, IČ 25344447 (viz příloha originálu zápisu) na
realizaci akce „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ ve výši 1.428.931,60 Kč
včetně DPH a dále na návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora
BOZP na stejnou akci se společností Flexum Trade a.s., Praha 1, IČ 28593090 ve výši 49.000
bez DPH (viz příloha originálu zápisu).
Tajemnice doplnila, že rada ještě nevzala na vědomí informaci, že město na tuto akci získalo
příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 845.000,-Kč (viz
Informace o schválené akci v příloze originálu zápisu) a jednou z podmínek k uzavření
Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI je zaslání uzavřené smlouvy
se zhotovitelem díla.
Oba výše uvedené návrhy smluv zaslal starosta městskému právníkovi k posouzení. Mgr.
Huspek zaslal připomínky k oběma návrhům (viz příloha originálu zápisu), které rada
v plném rozsahu akceptovala.
USNESENÍ č. RM/669/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) informaci, že město na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ získalo
příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 845.000,-Kč (viz
Informace o schválené akci v příloze originálu zápisu).
schvaluje
b) návrh Smlouvy o dílo se společností AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65,
Žďár nad Sázavou, IČ 25344447 (viz příloha originálu zápisu) na realizaci akce
„Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ ve výši 1.428.931,60 Kč včetně DPH
s tím, že do návrhu smlouvy byly zapracovány všechny připomínky městského právníka
Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
c) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu b) tohoto usnesení se
zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
schvaluje
d) návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP se
společností Flexum Trade a.s., Praha 1, IČ 28593090 ve výši 49.000 bez DPH (viz
příloha originálu zápisu) na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“
s tím, že do návrhu smlouvy byly zapracovány všechny připomínky městského
právníka Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
e) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu d) tohoto usnesení se
zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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17. Vyjádření k prodeji části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena písemná stanoviska pánů Lukáše Voborského a Pavla
Voborského ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz přílohy
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/670/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemná stanoviska pánů Lukáše Voborského a Pavla Voborského ve věci prodeje části
pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz přílohy originálu zápisu) a předává je
zastupitelstvu města k projednání.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
18. Schválení podání žádosti o dotaci z MAS Krkonoše
Starosta města informoval radu o podání žádosti o poskytnutí dotace z programu rozvoje
venkova (MAS Krkonoše) na vybudování odpočinkových míst v lokalitě na Muchomůrce.
USNESENÍ č. RM/671/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podání žádosti o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova (MAS Krkonoše) na
vybudování odpočinkových míst v lokalitě na Muchomůrce.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 15.8.2012 ve 20:30 hodin. Další schůze rady proběhne
5.9.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 16.8.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 15.8.2012.

……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.08.2012
USNESENÍ č. RM/654/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby společně s panem Hofmanem (autorizovaný technik
v oboru mosty a technické konstrukce pan Jan Hofman, Batňovice) provedli prvotní prohlídku
mostních objektů ve městě a rada požádala pana Hofmana, aby poté připravil pro město
cenovou nabídku na zpracování potřebné mostní dokumentace.
USNESENÍ č. RM/655/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) starostu města, aby předal příslušným orgánům státní správy Petici občanů Maršova II za
odstranění dopravních značek povolujících rychlost 70km/hod v lokalitě Maršov II a
apeloval u příslušných orgánů státní správy za zrušení zvýšené rychlosti. Tuto petici
podepsalo 86 obyvatel žijících v lokalitě Maršova II (tedy téměř všichni), kteří požadují
odstranění výše uvedených dopravních značek za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení
hlučnosti.
b) starostu města, aby zajistil stanovisko a návrh odborníka na dopravu ve věci dopravního
značení v lokalitě Maršov II (výjezdy z vedlejších místních komunikací na hlavní silnici) a
dále ve věci přechodu pro chodce v této lokalitě.
USNESENÍ č. RM/656/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem čtyř parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
3 parkovací místa nad trafostanicí:
• 1x paní Lenka Burešová, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Karel Závrtálek, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.10.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
1 parkovací místo pod trafostanicí:
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/rok (nepodnikatelský účel)
USNESENÍ č. RM/657/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o pronájem pozemku p.p.č. 825/3 o výměře 1149 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou s tím, že oba žadatelé budou vyzváni, aby podali městu cenovou nabídku na nájemné za
1 m2, přičemž výše nabízeného nájemného musí činit nejméně 2,-Kč / 1 m2.
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USNESENÍ č. RM/658/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost pana Petra Moravce o pronájem části pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou vzhledem k tomu, že pozemek má pronajatý Správa KRNAP a město nemůže
pronajmout pozemek (byť i jen část pozemku) dvěma subjektům.
pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s manžely Michelovými za účelem vyřešení
majetkoprávních vztahů kolem jejich domu na Sluneční stráni – viz zápis.
USNESENÍ č. RM/659/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek v Černohorské ulici čp. 30 (dále jen „společenství“) o
vyřešení sporu s panem Pikolonem (na pozemku pana Pikolona p.p.č. 611/1 v k.ú. Maršov I je
zásobárna pitné vody pro objekt čp. 30 a pan Pikolon nesouhlasí se zapsáním věcného
břemene) s tím, že město není kompetentní v dané záležitosti pomoci a společenství se musí
obrátit na příslušný soud a podat soudní žalobu na zřízení věcného břemene z důvodů
uvedených v zápise.
USNESENÍ č. RM/660/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost manželů Vaňkových o prodej pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou a žádost
vlastníků bytových jednotek v Úpské ulici čp. 178 o prodej pozemků p.p.č. 376/1, 376/3 a
376/6, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že i nadále trvá na svém usnesení z 37. RM,
kterým nedoporučila zastupitelstvu prodej pozemku p.p.č. 376/3 ani jiných v této lokalitě, a
předává celou záležitost zastupitelstvu, protože se jedná o žádosti o prodej.
USNESENÍ č. RM/661/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Jiřího Jona o prodloužení nájmu na podkrovní byt v čp. 510 s tím, že se rada
k žádosti vrátí až po převzetí suterénního bytu po panu Špacírovi.
USNESENÍ č. RM/662/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného výběrového řízení na
zprostředkování nákupu energií
USNESENÍ č. RM/663/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje části pozemku p.p.č. 290/1 a části pozemku p.p.č.
265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz zákres v žádosti pana Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra
Nowaka v příloze originálu zápisu).
b) zřízení věcného břemene na umístění a užívání potrubního přivaděče na pozemku p.p.č. 295/1 a
zřízení věcného břemene na umístění a užívání zemního elektrického vedení a podzemního
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odpadního kanálu na pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I s právem vstupu na tyto pozemky
za účelem provádění údržby a oprav v rozsahu dle příslušného geometrického plánu formou
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

USNESENÍ č. RM/664/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s návrhem stavebního technika na využití stavebního materiálu z demolice bývalé šatlavy za
radnicí na opravu plotu kolem školní zahrady a řešit tak cenové nabídky ve vazbě na demolici
šatlavy ve spolupráci s vybraným zhotovitelem v následujícím bodě.
USNESENÍ č. RM/665/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na demolici bývalé šatlavy od společnosti AQUAVIT, spol. s r.o., se sídlem
R.Frimla 856, Trutnov, IČ 46506527, ve výši 478.857,-Kč s DPH s tím, že tato cena bude
zapracována do návrhu rozpočtového opatření, ale konečná cena díla bude dle skutečně
provedených prací ve vazbě na předchozí bod, tj. s využitím vybouraného stavebního
materiálu na opravu plotu kolem školní zahrady (tj. s možností úspory za likvidaci a odvoz
vybouraného materiálu).
USNESENÍ č. RM/666/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby oslovil jednu z firem, která nabízí zpracování pasportizace veřejného
osvětlení, za účelem zpracování orientační cenové nabídky za tuto činnost pro město Svoboda
nad Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/667/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
záležitost ve věci neoprávněného využívání stavby bez čp./če na st.p.č. 271 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (kolna naproti Japiu) společností JAPIO spol. s r.o. městskému právníkovi Mgr.
Čermákovi, aby celou záležitost řešil soudní cestou.
USNESENÍ č. RM/668/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/669/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) informaci, že město na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ získalo
příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 845.000,-Kč (viz
Informace o schválené akci v příloze originálu zápisu).
schvaluje
b) návrh Smlouvy o dílo se společností AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65,
Žďár nad Sázavou, IČ 25344447 (viz příloha originálu zápisu) na realizaci akce
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„Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ ve výši 1.428.931,60 Kč včetně DPH
s tím, že do návrhu smlouvy byly zapracovány všechny připomínky městského právníka
Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
c) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu b) tohoto usnesení se
zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
schvaluje
d) návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP se
společností Flexum Trade a.s., Praha 1, IČ 28593090 ve výši 49.000 bez DPH (viz příloha
originálu zápisu) na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ s tím, že do
návrhu smlouvy byly zapracovány všechny připomínky městského právníka Mgr. Huspeka
(viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
e) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu d) tohoto usnesení se
zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
USNESENÍ č. RM/670/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemná stanoviska pánů Lukáše Voborského a Pavla Voborského ve věci prodeje části
pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz přílohy originálu zápisu) a předává je
zastupitelstvu města k projednání.
USNESENÍ č. RM/671/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podání žádosti o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova (MAS Krkonoše) na
vybudování odpočinkových míst v lokalitě na Muchomůrce.
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