č.j. SVO/2403/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 5.9.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: p. Bohuslav Krčmář
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek s nabídkami na "Zpracování projektové dokumentace - Novostavba
tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou" a jejich vyhodnocení

2.

Otevírání obálek s nabídkami na akci "Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební
úpravy čp. 474" a jejich vyhodnocení

3.

Časový harmonogram prací 2012 - 2014

4.

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

5.

Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č.
295/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I

6.

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

7.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Oznámení o odmítnutí koupě části pozemku na Sluneční stráni pod vodojemem

9.

Žádost o prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy (p. Carda Marek)

10.

Cenová nabídka na dopracování PD do stupně pro provedení stavby u akce
"Rekonstrukce školní jídelny"

11.

Projektová dokumentace na rekonstrukci topení v DPS

12.

Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - RUDOLF 2012

13.

Návrh cenové kalkulace na mulčování strojen REFORM a práce s křovinořezem

14.

Zápis z jednání stavební komise č.10 + stav místních komunikací v Maršově II po
21.8.2012 (prudký déšť a krupobití)

15.

Návrh programu 12. veřejného zasedání ZM dne 19.9.2012

16.

Cenová nabídka na poskytnutí dostupných grafických dat (digitální technická mapa
města) do programu Gramis

17.

Orientační cenová nabídka na zpracování dokumentace veřejného osvětlení města

18.

Změna Pravidel pro přidělování bytů v DPS
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1. Otevírání obálek s nabídkami na "Zpracování projektové dokumentace Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou" a jejich vyhodnocení
Radě města byla předložena spisová dokumentace související s poptávkovým řízením na
výběr projektanta na "Zpracování projektové dokumentace - Novostavba tělocvičny, pozemek
p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou" a doručené nabídky v zalepených obálkách, které byly
doručeny ve stanovené lhůtě v souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace ze dne 14.8.2012 (dále jen "Výzva"). Jedná se o zpracování projektové
dokumentace do stupně pro provedení stavby. V rámci jednání rady byly obálky otevřeny a
jednotlivé podané nabídky vyhodnoceny. Byl vyhotoven Protokol o otevírání obálek a zpráva
o vyhodnocení podaných nabídek, který je součástí výše uvedené spisové dokumentace.
Základním hodnotícím kritériem byla v souladu s Výzvou stanovena nejnižší nabídková cena.
Členové rady se dohodli, že základní hodnotící kritérium bude použito v cenách bez DPH s
ohledem na legislativní změny v sazbách DPH. V tomto smyslu byly vyhodnoceny jednotlivé
nabídky, tj. bylo stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny:
pořadí
1
2
3
4

název uchazeče
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
TRIO-PROJEKT, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Fibikar DRUPOS Trutnov
TENET, spol. s r.o.

IČ uchazeče
46504303
49813374
13531212
63220385

nabídková cena bez DPH
575.600
685.000
735.000
750.000

USNESENÍ č. RM/672/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek, který je součástí
spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr projektanta na "Zpracování
projektové dokumentace - Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou" a
schvaluje cenovou nabídku uchazeče Broumovské stavební sdružení s.r.o., se sídlem U Horní
brány 29, Broumov, PSČ 550 01, IČ 46504303, ve výši 575.600,-Kč bez DPH. Tato částka
bude zapracována do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Otevírání obálek s nabídkami na akci "Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební
úpravy čp. 474" a jejich vyhodnocení
Radě města byla předložena spisová dokumentace související s poptávkovým řízením na
výběr zhotovitele na akci "Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy čp. 474" a
doručené nabídky v zalepených obálkách, které byly doručeny ve stanovené lhůtě v souladu s
Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 14.8.2012 (dále jen
"Výzva"). Jedná se o stavební práce související s přesunem kanceláře starosty a tím uvolnění
budovy kina. V rámci jednání rady byly obálky otevřeny a jednotlivé podané nabídky
vyhodnoceny. Byl vyhotoven Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek, který je součástí výše uvedené spisové dokumentace.
Základním hodnotícím kritériem byla v souladu s Výzvou stanovena ekonomická výhodnost
nabídky, tj. byla stanovena dílčí hodnotící kritéria (70% nabídková cena, 10% délka záruční
doby, 10% rozsah pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče, 10% výše nabídnutých sankcí za
nedodržování smluvních nabídek. V tomto smyslu byly vyhodnoceny jednotlivé nabídky, tj.
přiřazeny body, které byly přepočteny na body včetně váhy a dle získaného počtu bodů v
součtu stanoveno výsledné pořadí.
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pořadí
1
2
3

název uchazeče

IČ uchazeče

Ladislav Ábel
KT stav s.r.o.

11114487
26004852
43473865

Jaroslav Folc–AP STAV

počet získaných bodů včetně
váhy
91,00
80,61
73,85

USNESENÍ č. RM/673/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek, který je součástí
spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr zhotovitele na "Městský
úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy čp. 474" a schvaluje cenovou nabídku uchazeče
podnikající fyzické osoby - pana Ladislava Ábela., se sídlem Karpatská 670, Trutnov 4, PSČ
541 02, IČ 11114487, ve výši 626.514,-Kč bez DPH. Tato částka bude zapracována do návrhu
rozpočtového opatření č. 2/2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Časový harmonogram prací 2012 - 2014
Radě města byl předložen dokument s názvem Časový harmonogram prací města Svobody
nad Úpou pro rok 2012, 2013 a 2014 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval Mgr.
Hynek a který seznámil radu s obsahem a vysvětlil důvody, které ho vedly ke zpracování.
USNESENÍ č. RM/674/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument s názvem Časový harmonogram prací města Svobody nad Úpou pro rok 2012,
2013 a 2014 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval Mgr. Hynek s tím, že realizace
jednotlivých prací (tj. investičních akcí, nákupů aj.) bude závislá na aktuálních finančních
možnostech města, získaných povolení, ukončených výběrových řízeních apod. a dle
skutečného plnění bude docházet k přesunu prací a k aktualizaci tohoto časového
harmonogramu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou - nabídky
Radě města byly předloženy dvě zalepené obálky s nabídkou ročního nájemného za pozemek
p.p.č.825/3 vk.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149 m2 (viz přílohy originálu zápisu).
Starosta města obálky otevřel a seznámil radu s podanými následujícími nabídkami:
1) Jan Kovář - výše nabízeného ročního nájemného 2.500,-Kč
2) Václav Herbs - výše nabízeného ročního nájemného 3.447,-Kč
USNESENÍ č. RM/675/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149
m2 s panem Václavem Herbsem za účelem využití na zahradu a rekreaci s tím, že výše
ročního nájemného bude činit 3.447,-Kč a výpovědní lhůta bude tříměsíční ode dne doručení
výpovědi.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č.
295/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k
pozemkům p.p.č. 295/1 a 265/1, oba v k.ú. MAršov I (viz příloha originálu zápisu). Tento
návrh byl radě předložen v souvislosti s žádostí pana Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka
o 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. Mgr. Hynek navrhl, aby tento návrh byl v čl. II odst. 4) doplněn o
následující: ...vyjma pozemku p.p.č. 295/1, kde dojde k vytvoření chodníku o šíři 2 metry
(technické řešení chodníku je uvedeno v příloze této smlouvy).
Ve věci žádosti výše uvedených pánů 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 Mgr.
Hynek seznámil radu s informacemi, které ověřil na Katastrálním úřadu v Trutnově a které
souvisí s novým občanským zákoníkem, který bude v platnosti od roku 2014. Dle těchto
informací bude možné i nadále pozemky pod stavbami pronajímat a není pravda, že s
platností nového občanského zákoníku tato možnost zanikne, jak je často prezentováno v
médiích.
USNESENÍ č. RM/676/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č.
295/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v čl. II
odst. 4) bude text doplněn o následující: ...vyjma pozemku p.p.č. 295/1, kde dojde k
vytvoření chodníku o šíři 2 metry (technické řešení chodníku je uvedeno v příloze
této smlouvy).
postupuje
b)
Zastupitelstvu města 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.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

6. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o prodej pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře19.986 m2 nebo jeho části za účelem zřízení parkovacího místa
pro jedno osobní vozidlo. Rada města se zabývala touto žádostí, prověřila možnost
případného vybudování parkovacího místa, avšak zjistila, že podle územního plánu ani podle
stavebního zákona v současné době toto není možné. Jedná se o lesní pozemek, v územním
plánu je veden jako les, tzn. muselo by dojít ke změně územního plánu. Z hlediska stavebního
nelze na lesním pozemku stavět, protože stavba by nebyla v souladu s územním plánem města
a pozemek není vyjmut z lesního půdního fondu.
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USNESENÍ č. RM/677/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o prodej pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře19.986 m2 nebo jeho části za účelem zřízení parkovacího místa pro jedno osobní
vozidlo s tím, že rada pověřuje starostu a stavebního technika města, aby prověřili, kolik aut
by se vešlo na rozšířenou komunikaci nad domem Michelových (část této komunikace je ve
vlastnictví manželů Michelových) a zda jsou ochotni manželé Michelovi vyřešit
majetkoprávní vztahy s městem.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Roberta Roudného a paní Jaroslavy Piklové a
pronájem části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti
(viz příloha originálu zápisu). Jedná se o část zahrady kolem domu čp. 178 v Úpské ulici.
Záležitost kolem pozemků v této lokalitě bude předmětem jednání Zastupitelstva města na
základě evidovaných žádostí o prodej pozemků kolem domu čp. 178. Rada se shodla, že je ale
zároveň možné zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené části pozemku p.p.č. 376/1.
USNESENÍ č. RM/678/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu
v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Oznámení o odmítnutí koupě části pozemku na Sluneční stráni pod vodojemem
Radě města bylo předloženo oznámení pana Františka Koudelky o odmítnutí koupě schválené
části pozemku p.p.č. 521/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 99 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle usnesení zastupitelstva č. ZM/160/11/2012 písm. b).
USNESENÍ č. RM/679/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení pana Františka Koudelky o odmítnutí koupě schválené části pozemku p.p.č. 521/2,
druh pozemku ostatní plocha, o výměře 99 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle usnesení
zastupitelstva č. ZM/160/11/2012 písm. b) s tím, že pan Koudelka bude vyzván, aby si výše
uvedenou část pozemku pronajal, protože dle geometrického plánu má na této části pozemku
vybudován plot. Pokud na výzvu nebude reagovat, dá město podnět stavebnímu úřadu , aby v
dané věci učinil patřičné úkony.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy (p. Carda Marek)
Radě města byla předložena žádost pana Marka Cardy o prodloužení lhůty pro uzavření kupní
smlouvy na prodej pozemku st.p.č. 68/2 v k.ú. Maršov II dle usnesení zastupitelstva č.
ZM/163/11/2012, vzhledem k tomu, že kupní cena se mu zdá příliš vysoká a zároveň žádá o
koupi dalších sousedních pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 73/3, oba v k.ú. Maršov II s tím, že
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nabízí městu kupní cenu ve výši 20,-Kč/1m2 za všechny výše uvedené pozemky, protože se
jedná o zbytkové pozemky s malou využitelností, ke kterým není jiný přístup, než přes
pozemky Cardových.
USNESENÍ č. RM/680/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
a)
zastupitelstvu žádost pana Marka Cardy o prodloužení lhůty pro uzavření kupní
smlouvy na prodej pozemku st.p.č. 68/2 v k.ú. Maršov II dle usnesení zastupitelstva
č. ZM/163/11/2012, vzhledem k tomu, že kupní cena se mu zdá příliš vysoká a
zároveň žádá o koupi dalších sousedních pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 73/3, oba v k.ú.
Maršov II s tím, že nabízí městu kupní cenu ve výši 20,-Kč/1m2 za všechny výše
uvedené pozemky, protože se jedná o zbytkové pozemky s malou využitelností, ke
kterým není jiný přístup, než přes pozemky Cardových.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu pozemků st.p.č. 33 o výměře 517 m2, st.p.č. 68/2 o
výměře 485 m2 a p.p.č. 73/3 o výměře 294 m2, vše v k.ú. Maršov II.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

10. Cenová nabídka na dopracování PD do stupně pro provedení stavby u akce
"Rekonstrukce školní jídelny"
Radě města byla předložena cenová nabídka na dopracování projektové dokumentace do
stupně pro provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, kterou
předložil zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr
Králové nad Labem ve výši 127.000,-Kč bez DPH. Radě města se tato částka za dopracování
PD zdála nepřiměřená a tudíž byl telefonicky kontaktován projektant Ing. Marek Pavlíček ze
společnosti TRIO-PROJEKT, aby zdůvodnil výši cenové nabídky.
USNESENÍ č. RM/681/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenová nabídky na dopracování projektové dokumentace do stupně pro
provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, kterou předložil
zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové
nad Labem ve výši 127.000,-Kč bez DPH s tím, že rada pověřuje starostu jednáním o výši
ceny, resp. upřesnění nabídky na základě telefonického hovoru s projektantem při jednání
rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Projektová dokumentace na rekonstrukci topení v DPS
Radě města byla předložena informace o stavu zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci topení v DPS. Dle smlouvy měla být tato PD odevzdána 27.8.2012. Projektant
Ing. Roman Matoušek byl několikrát telefonicky a emailem vyzván k odevzdání, ovšem bez
výsledku. Projektant neustále slibuje odevzdání PD i přes upozornění na sankce ze smlouvy
vyplývající (300,-Kč za každý den prodlení od 28.8.2012).
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USNESENÍ č. RM/682/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v DPS, která
měla být odevzdána dle smlouvy s projektantem Ing. Romanem Matouškem z Jilemnice dne
27.8.2012 s tím, že bude u projektanta důsledně uplatněna smluvní sankce za nedodržení
termínu odevzdání PD ve výši 300,-Kč za každý den prodlení od 28.8.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - RUDOLF 2012
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v
rámci akce Rudolfovy slavnosti dne 15.9.2012.
Tajemnice informovala o stavu příprav na Rudolfovy slavnosti, které probíhají vcelku
standardním způsobem, avšak je třeba zajistit občerstvení pro vystupující skupiny dle
požadavků ve smlouvách (Ruda z Ostravy, Jam Bazar, Michal Hrůza, skupina koneckonců), a
proto požádala radu o pomoc a navrhla, aby se o občerstvení v plném rozsahu postarala
kulturní komise města, jejíž vznik a složení bylo schválena na 26. RM dne 7.12.2011.
USNESENÍ č. RM/683/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci akce
Rudolfovy slavnosti dne 15.9.2012.
pověřuje
b)
kulturní komisi Rady města, aby zajistila v plném rozsahu občerstvení pro
vystupující skupiny dle požadavků ve smlouvách (Ruda z Ostravy, Jam Bazar,
Michal Hrůza, skupina Koneckonců) na akci Rudolfovy slavnosti dne 15.9.2012.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

13. Návrh cenové kalkulace na mulčování strojen REFORM a práce s křovinořezem
Radě města byly předloženy následující návrhy cenových kalkulací (viz přílohy originálu
zápisu):
- mulčování strojem REFORM včetně obsluhy - 150,-Kč bez DPH za každou i započatou 1/4
hodinu
- práce s křovinořezem včetně obsluhy - 250,-Kč bez DPH za každou i započatou hodinu
USNESENÍ č. RM/684/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou kalkulaci na mulčování strojem REFORM včetně obsluhy - 150,-Kč bez
DPH za každou i započatou 1/4 hodinu
b)

cenovou kalkulaci na práce s křovinořezem včetně obsluhy - 250,-Kč bez DPH za
každou i započatou hodinu
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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14. Zápis z jednání stavební komise č.10 + stav místních komunikací v Maršově II po
21.8.2012 (prudký déšť a krupobití)
Radě města byl předložen zápis č. 10 z jednání stavební komise dne 27.8.2012 (viz příloha
originálu zápisu). Schůzka stavební komise dne 27.8.2012 byla vyvolána na podnět tajemnice
MěÚ s ohledem na požadavky a stížnosti občanů na opravy místních komunikací v Maršově
II po krupobití a přívalovém dešti dne 21.8.2012.
Lokalita Maršov II byla zasažena podle dostupných informací snad nejvíce a stav místních
komunikací se stal někde už nesjízdný. Vše bylo nahlášeno na pojišťovnu jako pojistná
událost.
Ing. Jiránek seznámil radu o provedeném šetření v lokalitě Maršova II a upozornil na to, že
kromě poškozených komunikací vlivem přívalového deště zde působí i další vlivy, které
obecní komunikace značně poškozují a je třeba tyto vlivy vyřešit - jízda těžké techniky na
komunikacích, které nejsou na toto stavěny, jednání se Správou KRNAP, jednání s obcí Horní
Maršov ohledně spoluúčasti při opravách komunikací.
Nejhorší komunikací je cesta k Fingerovým – je značně poškozená vlivem přívalového deště.
Další příčinou špatného stavu komunikace je ale také jízda těžkých vozidel, které svážejí
dennodenně dřevo z lesa. Pro osobní auto už je tato komunikace nesjízdná.
Další komunikací ve velice špatném stavu je cesta od multidomků směrem k bývalým
Valentovým, zejména zatáčka u domu, kde dříve bydleli Valentovi. Zde přívalová voda
vymlela celou štěrkovou zatáčku, bahno se štěrkem nateklo do přilehlých zahrad, nateklo do
rozestavěné chaty pana Němce. A i zde je problém s těžkou technikou – dennodenně jezdí
traktor nahoru k čp. 9 (Říhovi), součástí cesty je mostek, který vede přes náhon, a ten určitě
není dimenzován na těžkou techniku. Cesta je po pravé straně podemletá.
Třetí poškozenou komunikací je příjezdová cesta k Hančilovým (od křížku po tzv. kočičích
hlavách) až k domu Šustrových, resp. Novotných Šustrovi i Novotní mají sice již dům na
katastru obce Horní Maršov, ale komunikace je svobodská. Tzv. "kočičí hlavy" jsou obnažené
a křižovatka nad Hančilovými je vymletá, jsou zde velké díry, půlmetrová voda se zde valila
na hlavní komunikaci z lesa.
Tajemnice informovala radu o návštěvě likvidátora dne 31.8.2012, se kterým byla provedena
prohlídka poškozených komunikací a předložila radě Zápis o prohlídce a rozsahu škody k
pojistné události (viz příloha originálu zápisu). Ze zápisu vyplývá popis a rozsah poškození a
dohodnutá opatření, která může město vůči pojišťovně uplatnit. V tomto smyslu bude
stavebním technikem zpracována a předložena pojišťovně cenová kalkulace ke schválení před
zahájením oprav.
USNESENÍ č. RM/685/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 10 z jednání stavební komise dne 27.8.2012 (viz příloha originálu zápisu),
která byla vyvolána na podnět tajemnice MěÚ s ohledem na požadavky a stížnosti
občanů na opravy místních komunikací v Maršově II po krupobití a přívalovém
dešti dne 21.8.2012.
b)
informace o návštěvě likvidátora dne 31.8.2012, se kterým byla provedena
prohlídka poškozených komunikací v lokalitě Maršov II a Zápis o prohlídce a
rozsahu škody k pojistné události (viz příloha originálu zápisu). Ze zápisu vyplývá
popis a rozsah poškození a dohodnutá opatření, která může město vůči pojišťovně
uplatnit. V tomto smyslu bude stavebním technikem zpracována a předložena
pojišťovně cenová kalkulace ke schválení před zahájením oprav.
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pověřuje
c)
starostu města, aby začal jednat se starostou obce Horní Maršov ve věci
poškozených komunikací v lokalitě Maršov II o případné spoluúčasti a dále se
Správou KRNAP o vlivech, které poškozují obecní komunikace v celém městě jízda těžké techniky se dřevem na komunikacích, které nejsou na toto stavěny za
účelem dohody o šetrném způsobu využívání obecních komunikací a případné
spoluúčasti při opravách obecních komunikací.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
15. Návrh programu 12. veřejného zasedání ZM dne 19.9.2012
Radě města byl předložen návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 19.9.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/686/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
19.9.2012 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
16. Cenová nabídka na poskytnutí dostupných grafických dat (digitální technická
mapa města) do programu Gramis
Radě města byla předložena cenová nabídka od pana Stanislava Noska z 1. geodetické
kanceláře Vrchlabí na poskytnutí dostupných dat (digitální technická mapa města) do
programu GRAMIS (inženýrské sítě, polohopis, výškopis atd.) ve 19.980,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/687/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od pana Stanislava Noska z 1. geodetické kanceláře Vrchlabí na poskytnutí
dostupných dat (digitální technická mapa města) do programu GRAMIS (inženýrské sítě,
polohopis, výškopis atd.) ve 19.980,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
17. Orientační cenová nabídka na zpracování dokumentace veřejného osvětlení města
Radě města byla předložena orientační cenová nabídka od společnosti Atelier světelné
techniky s.r.o. Praha 6 na zpracování dokumentace veřejného osvětlení města (viz příloha
originálu zápisu). Tato celková cena se skládá z jednotlivých dílčích částí, a to zpracování
pasportu VO, základní konceptu VO a energetického auditu VO. Jednotlivé dílčí části je
možné realizovat postupně a samostatně. Pro potřeby případného čerpání dotací na
rekonstrukci veřejného osvětlení je potřebné mít zpracované zejména pasport VO a základní
plán VO.
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USNESENÍ č. RM/688/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vypsání poptávkového řízení na zpracování dokumentace veřejného osvětlení, skládající se z
dílčích částí, a to zpracování pasportu VO, základní konceptu VO a energetického auditu VO,
které budou jednotlivě oceněny.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

18. Změna Pravidel pro přidělování bytů v DPS
Radě města byl předložen návrh změn v Pravidlech pro přidělování bytů v Domě s
pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Jednotlivé změny
jsou zaznamenány v dokumentu v příloze a pravidla budou vydána v novém znění neprodleně
po zapracování všech změn.
USNESENÍ č. RM/689/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh změn v Pravidlech pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Jednotlivé změny jsou zaznamenány v dokumentu v
příloze a pravidla budou vydána v novém znění neprodleně po zapracování všech změn.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 5.9.2012 ve 22:15 hodin. Další schůze rady proběhne
3.10.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 6.9.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení ze 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 5.9.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 05.09.2012
USNESENÍ č. RM/672/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek, který je součástí
spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr projektanta na "Zpracování
projektové dokumentace - Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou" a
schvaluje cenovou nabídku uchazeče Broumovské stavební sdružení s.r.o., se sídlem U Horní
brány 29, Broumov, PSČ 550 01, IČ 46504303, ve výši 575.600,-Kč bez DPH. Tato částka
bude zapracována do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2012.
USNESENÍ č. RM/673/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek, který je součástí
spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr zhotovitele na "Městský
úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy čp. 474" a schvaluje cenovou nabídku uchazeče
podnikající fyzické osoby - pana Ladislava Ábela., se sídlem Karpatská 670, Trutnov 4, PSČ
541 02, IČ 11114487, ve výši 626.514,-Kč bez DPH. Tato částka bude zapracována do návrhu
rozpočtového opatření č. 2/2012.
USNESENÍ č. RM/674/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument s názvem Časový harmonogram prací města Svobody nad Úpou pro rok 2012,
2013 a 2014 (viz příloha originálu zápisu), který zpracoval Mgr. Hynek s tím, že realizace
jednotlivých prací (tj. investičních akcí, nákupů aj.) bude závislá na aktuálních finančních
možnostech města, získaných povolení, ukončených výběrových řízeních apod. a dle
skutečného plnění bude docházet k přesunu prací a k aktualizaci tohoto časového
harmonogramu.
USNESENÍ č. RM/675/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149
m2 s panem Václavem Herbsem za účelem využití na zahradu a rekreaci s tím, že výše
ročního nájemného bude činit 3.447,-Kč a výpovědní lhůta bude tříměsíční ode dne doručení
výpovědi.
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USNESENÍ č. RM/676/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č.
295/1 a 265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v čl. II odst.
4) bude text doplněn o následující: ...vyjma pozemku p.p.č. 295/1, kde dojde k
vytvoření chodníku o šíři 2 metry (technické řešení chodníku je uvedeno v příloze
této smlouvy).
postupuje
b)
Zastupitelstvu města 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.
USNESENÍ č. RM/677/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o prodej pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře19.986 m2 nebo jeho části za účelem zřízení parkovacího místa pro jedno osobní
vozidlo s tím, že rada pověřuje starostu a stavebního technika města, aby prověřili, kolik aut
by se vešlo na rozšířenou komunikaci nad domem Michelových (část této komunikace je ve
vlastnictví manželů Michelových) a zda jsou ochotni manželé Michelovi vyřešit
majetkoprávní vztahy s městem.
USNESENÍ č. RM/678/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu
v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/679/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení pana Františka Koudelky o odmítnutí koupě schválené části pozemku p.p.č. 521/2,
druh pozemku ostatní plocha, o výměře 99 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle usnesení
zastupitelstva č. ZM/160/11/2012 písm. b) s tím, že pan Koudelka bude vyzván, aby si výše
uvedenou část pozemku pronajal, protože dle geometrického plánu má na této části pozemku
vybudován plot. Pokud na výzvu nebude reagovat, dá město podnět stavebnímu úřadu , aby v
dané věci učinil patřičné úkony.
USNESENÍ č. RM/680/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
a)
zastupitelstvu žádost pana Marka Cardy o prodloužení lhůty pro uzavření kupní
smlouvy na prodej pozemku st.p.č. 68/2 v k.ú. Maršov II dle usnesení zastupitelstva
č. ZM/163/11/2012, vzhledem k tomu, že kupní cena se mu zdá příliš vysoká a
zároveň žádá o koupi dalších sousedních pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 73/3, oba v k.ú.
Maršov II s tím, že nabízí městu kupní cenu ve výši 20,-Kč/1m2 za všechny výše
uvedené pozemky, protože se jedná o zbytkové pozemky s malou využitelností, ke
kterým není jiný přístup, než přes pozemky Cardových.
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schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu pozemků st.p.č. 33 o výměře 517 m2, st.p.č. 68/2 o
výměře 485 m2 a p.p.č. 73/3 o výměře 294 m2, vše v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/681/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání cenová nabídky na dopracování projektové dokumentace do stupně pro
provedení stavby u rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, kterou předložil
zpracovatel PD pro stavební povolení společnost TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové
nad Labem ve výši 127.000,-Kč bez DPH s tím, že rada pověřuje starostu jednáním o výši
ceny, resp. upřesnění nabídky na základě telefonického hovoru s projektantem při jednání
rady.
USNESENÍ č. RM/682/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v DPS, která
měla být odevzdána dle smlouvy s projektantem Ing. Romanem Matouškem z Jilemnice dne
27.8.2012 s tím, že bude u projektanta důsledně uplatněna smluvní sankce za nedodržení
termínu odevzdání PD ve výši 300,-Kč za každý den prodlení od 28.8.2012.
USNESENÍ č. RM/683/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v rámci akce
Rudolfovy slavnosti dne 15.9.2012.
pověřuje
b)
kulturní komisi Rady města, aby zajistila v plném rozsahu občerstvení pro vystupující
skupiny dle požadavků ve smlouvách (Ruda z Ostravy, Jam Bazar, Michal Hrůza,
skupina koneckonců) na akci Rudolfovy slavnosti dne 15.9.2012.
USNESENÍ č. RM/684/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou kalkulaci na mulčování strojem REFORM včetně obsluhy - 150,-Kč bez
DPH za každou i započatou 1/4 hodinu
b)
cenovou kalkulaci na práce s křovinořezem včetně obsluhy - 250,-Kč bez DPH za
každou i započatou hodinu
USNESENÍ č. RM/685/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 10 z jednání stavební komise dne 27.8.2012 (viz příloha originálu zápisu),
která byla vyvolána na podnět tajemnice MěÚ s ohledem na požadavky a stížnosti
občanů na opravy místních komunikací v Maršově II po krupobití a přívalovém dešti
dne 21.8.2012.
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b)

informace o návštěvě likvidátora dne 31.8.2012, se kterým byla provedena prohlídka
poškozených komunikací v lokalitě Maršov II a Zápis o prohlídce a rozsahu škody k
pojistné události (viz příloha originálu zápisu). Ze zápisu vyplývá popis a rozsah
poškození a dohodnutá opatření, která může město vůči pojišťovně uplatnit. V tomto
smyslu bude stavebním technikem zpracována a předložena pojišťovně cenová
kalkulace ke schválení před zahájením oprav.

pověřuje
c)
starostu města, aby začal jednat se starostou obce Horní Maršov ve věci poškozených
komunikací v lokalitě Maršov II o případné spoluúčasti a dále se Správou KRNAP o
vlivech, které poškozují obecní komunikace v celém městě - jízda těžké techniky se
dřevem na komunikacích, které nejsou na toto stavěny za účelem dohody o šetrném
způsobu využívání obecních komunikací a případné spoluúčasti při opravách
obecních komunikací.
USNESENÍ č. RM/686/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
19.9.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/687/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od pana Stanislava Noska z 1. geodetické kanceláře Vrchlabí na poskytnutí
dostupných dat (digitální technická mapa města) do programu GRAMIS (inženýrské sítě,
polohopis, výškopis atd.) ve 19.980,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/688/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vypsání poptávkového řízení na zpracování dokumentace veřejného osvětlení, skládající se z
dílčích částí, a to zpracování pasportu VO, základní konceptu VO a energetického auditu VO,
které budou jednotlivě oceněny.
USNESENÍ č. RM/689/40/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh změn v Pravidlech pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Jednotlivé změny jsou zaznamenány v dokumentu v
příloze a pravidla budou vydána v novém znění neprodleně po zapracování všech změn.
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