*MESUX000DJ6D*
č.j. SVO/3199/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 07.11.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návštěva vedoucího projekce na výstavbu tělocvičny

2.

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě - tělocvična Svoboda nad Úpou

3.

Zpracování dokumentace veřejného osvětlení - protokol o vyhodnocení nabídek

4.

Plán a harmonogram zimní údržby 2012/2013

5.

Nákup služebního osobního auta

6.

Rekonstrukce radnice - výsledek statického posouzení stropu

7.

Žádost o pronájem, resp. prodej části pozemku p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II

8.

Místní komunikace v Maršově II k čp. 26 (Fingerovi)

9.

Žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí k provozování autobusové dopravy

10.

Výběr dodavatele na zimní údržbu v Maršově II

11.

Petice občanů z Lázeňské ulice za dodržování povolené rychlosti, popř. její snížení

12.

Žádost o souhlas obce s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny

13.

Přidělení bytu č. 29 v DPS

1. Návštěva vedoucího projekce na výstavbu tělocvičny
Hostem jednání rady byl vedoucí projekce p. Pavel Trojan ze společnosti Broumovské
stavební sdružení s.r.o. se svým projekčním týmem. Předmětem jednání bylo upřesnění
technické specifikace a výběr z různých variant u následujících prvků při výstavbě tělocvičny:
- varianty technologie vytápění
- varianty barevného řešení fasády
- varianty podlah v tělocvičně ve vazbě na využívání tělocvičny včetně specifikace nářadí.
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19:10 hodin - na jednání se dostavil Mgr. Hynek.
Celý záznam z jednání, resp. diskuse je na zvukovém záznamu z diktafonu (soubor
DM450128.WMA - rozsah 00:00:01 - 01:15:00).
USNESENÍ č. RM/733/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
se zástupci společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. konkrétní technickou specifikaci
a výběr z různých variant u následujících prvků při výstavbě tělocvičny:
- varianty technologie vytápění
- varianty barevného řešení fasády
- varianty podlah v tělocvičně ve vazbě na využívání tělocvičny včetně specifikace nářadí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě - tělocvična Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh na uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese: tělocvična se zázemím, Kostelní ulice,
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Ze smlouvy vyplývá povinnosti uhradit
provozovateli distribuční soustavy celkovou částku 25.000,-Kč jako podíl na oprávněných
nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, do 15 dnů od
uzavření smlouvy zaplatit polovinu výše uvedené částky.
USNESENÍ č. RM/734/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě na adrese: tělocvična se zázemím, Kostelní ulice, Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že částka ve výši poloviny z celkové částky, tj. 12.500,-Kč (podíl na
oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu) bude
zapracována do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření č. 3/2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Zpracování dokumentace veřejného osvětlení - protokol o vyhodnocení nabídek
Radě města byla předložena Zpráva o vyhodnocení nabídek na zpracování dokumentace
veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s výsledným
pořadím:
počet získaných bodů včetně
pořadí název uchazeče
IČ uchazeče
váhy
EFektivní OSvětlování s.r.o.
272 67 806
1
95,56
A-LIGHT s.r.o.
270 72 738
2
64,31
LUMEN a.s.
251 97 452
3
61,23
MK Consult, v.o.s.
254 72 593
4
55,13
ARTMETAL ČECHY s.r.o.
287 23 708
5
51,40
CODES CZ s.r.o.
275 36 734
6
45,97
Odborná hodnotící komise konstatovala následující fakta:
- vyšší odborná znalost dané problematiky u zástupce společnosti A-LIGHT s.r.o.,
- prezentaci energetického auditu předložila pouze firma A-LIGHT s.r.o.,
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- dle poskytnuté prezentace hodnotící komise usoudila, že potřebám města lépe vyhovuje
nabídka společnosti A-LIGHT s.r.o.,
- hodnotící komise si je vědoma, že cenová nabídka druhého v pořadí je vyšší, ale nabízená
kvalita odpovídá dané ceně a požadavkům města.
Z výše uvedených důvodů tedy hodnotící komise navrhla radě města následující postup:
a) vybrat společnost A-LIGHT s.r.o.
nebo
b) zrušit poptávkové řízení a postupovat dle doporučení hodnotící komise při výběru firmy na
zpracování dokumentace VO bez poptávkového řízení, protože finanční limit dané veřejné
zakázky není předmětem výběru dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách.
Poptávkové řízení bylo vedeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách zasláním výzvy
šesti předem vybraným uchazečům.
USNESENÍ č. RM/735/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu o vyhodnocení nabídek na zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve
Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
ruší
b)
poptávkové řízení na "Zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě
nad Úpou" na základě doporučení a zdůvodnění hodnotící komise (viz zápis).
pověřuje
c)
starostu města zahájit jednání se společností A-LIGHT s.r.o. za účelem zpracování
potřebné dokumentace veřejného osvětlení bez poptávkového řízení, protože
finanční limit dané zakázky není předmětem výběru dodavatele dle zákona o
veřejných zakázkách.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Plán a harmonogram zimní údržby 2012/2013
Radě města byl předložen dopracovaný návrh Plánu zimní údržby místních komunikací ve
Svobodě nad Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2012 - 2013 (viz příloha originálu
zápisu). Členové rady zapracovali do návrhu úpravy (zaznamenáno do přílohy), zejména
časové limity a lokality nezařazené do plánu zimní údržby. Po zapracování změn bude plán
vydán a zveřejněn.
USNESENÍ č. RM/736/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Plánu zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro
zimní sezonu 2012 - 2013 (viz příloha originálu zápisu) s úpravami časových limitů a lokalit
nezařazených do plánu zimní údržby (zaznamenáno do přílohy). Po zapracování změn bude
plán vydán a zveřejněn.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Nákup služebního osobního auta
Radě města byly předloženy návrhy na nákup nového služebního vozu pro účely radnice,
protože stávající vůz Citroen Berlingo je často poruchový a na delší cesty nespolehlivý a
zůstane k dispozici technické četě města na jízdy po městě a nejbližším okolí.
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Členové rady posoudili jednotlivé nabídky (viz přílohy originálu zápisu) a z nabízených vozů
vybrali nový Ford B-Max 5D Trend 1,4 Duratec 66 kW za nabízenou cenu ve výši 304.000,Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/737/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup nového služebního osobního vozu Ford B-Max 5D Trend 1,4 Duratec 66 kW za
nabízenou cenu ve výši 304.000,-Kč včetně DPH s tím, že tato částka bude zapracována do
nejbližšího rozpočtového opatření č. 3/2012.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
6. Rekonstrukce radnice - výsledek statického posouzení stropu
Radě města byla předložena variantní cenová nabídka na rekonstrukci podlahy ve 2. patře
radnice, která souvisí s právě probíhající rekonstrukcí radnice.
Zároveň bylo radě předloženo následující odborné stanovisko projektanta na základě
statického posudku:
Vizuální (nedestruktivní) průzkum objektu Městského úřadu Svoboda nad Úpou před
projektem konstatoval pokles nášlapné vrstvy stropu v severozápadním rohu budoucí
kanceláře starosty.
Na tuto skutečnost projekt reagoval:
- vodorovné konstrukce – cihelných klenutých stropů nad I. NP, podest a mezipodest
schodiště, dřevěných trámových stropů nad II. a III. NP jsou zachovány.
Dřevěný trámový strop nad II. NP v místnosti „3“ bude vyrovnán dřevěnými fošnovými
příložkami a zpětně zaklopen deskami OSB 3 N 4PD – 22 mm. Veškeré zabudované dřevěné
prvky stropu budou předem opatřeny nástřikem proti hnilobě, dřevokazným houbám a
škůdcům Ligniofix. Při provádění úpravy stropu a ocelových průvlaků – přizvat statika !!!
Při rozkrytí tohoto stropu bylo konstatováno nejen předpokládané poškození záklopu a
dřevěných povalů stropu, ale zároveň velká (stabilitu stropu ohrožující) degradace
podlahových trámů, z nichž dva byly natolik uhnilé, že se opíraly o bednění podhledu stropu.
Dále bylo zjištěno, že veškeré vnitřní dělící příčky sociálního zázemí původního bytu byly
provedeny dodatečně a založeny na podlahových fošnách !!
Příčky je nutno kompletně asanovat a je nutno asanovat celý rozsah poškozených stropních
trámů včetně záklopu, zásypů, povalů a podlahových fošen. Po asanaci příček a rozkrytí
stropu v tomto traktu lze s velkou pravděpodobností očekávat stejnou degradaci podlahových
trámů.
Nový strop je navržen ve dvou alternativách:
Varianta I – celodřevěná podlaha - cenová nabídka ve výši 201.702,-Kč včetně DPH
Varianta II – pevná podlaha s ocelovými nosníky a podlahovým vytápěním - cenová nabídka
ve výši 165.614,-Kč
Zároveň bude nutno novou dispozici wc a kuchyňky provést z lehkých konstrukcí suchou
cestou (sádrokarton na konstrukci Knauf.
Tajemnice a Ing. Hůrka doplnili, že stejný problém byl řešen při rekonstrukci stavebního
úřadu v minulosti. Ing. Hanuš dále doplnil, že je velice pravděpodobné, že stejná situace
nastane po odkrytí podlahy v současném archivu. Na základě tohoto odborného stanoviska
bylo přijato následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/738/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na rekonstrukci stropu ve 2. patře radnice, která souvisí s právě probíhající
rekonstrukcí radnice ve variantě II – s ocelovými nosníky a podlahovým vytápěním ve výši
165.614,-Kč včetně DPH na základě odborného stanoviska projektanta a statika (viz zápis) s
tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření č. 3/2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o pronájem, resp. prodej části pozemku p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o pronájem, případný prodej části
pozemku p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II, protože část sklepa se nachází na této části pozemku.
Podle zákresu v pozemkovém snímku zasahuje část také na pozemek p.p.č. 89/24 v k.ú.
Maršov II.
USNESENÍ č. RM/739/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 380 a části pozemku p.p.č. 89/24, oba v k.ú.
Maršov II dle zákresu v pozemkovém snímku v žádosti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pokud žadatelka bude chtít od města odkoupit výše uvedené části obou pozemků, musí
předložit městu návrh geodetického zaměření pro další jednání.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Místní komunikace v Maršově II k čp. 26 (Fingerovi)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o sdružení se Správou KRNAP, jejímž účelem je
oprava místní komunikace v Maršově II k domu čp. 26 (Fingerovi) se spoluúčastí města ve
výši 30% z celkové ceny opravy, maximálně 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu
zápisu). Mgr. Hynek požadoval, aby nedílnou součástí smlouvy byla příloha, která bude
podrobně specifikovat technický popis opravy cesty.
USNESENÍ č. RM/740/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o sdružení se Správou KRNAP, jejímž účelem je oprava místní komunikace v
Maršově II k domu čp. 26 (Fingerovi) se spoluúčastí města ve výši 30% z celkové ceny
opravy, maximálně 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nedílnou
součástí smlouvy bude příloha, která bude podrobně specifikovat technický popis opravy
cesty.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí k provozování autobusové dopravy
V rámci projednávání tohoto bodu se p. Krčmář vyloučil z projednávání a hlasování.
Radě města byly předloženy následující žádosti:
1) Žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce Ing. Roman Koula na linku
690972 Svoboda nad Úpou – Pomezní boudy
2) Žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec
pod Sněžkou – Janské Lázně a zpět
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3) Žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec
pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou a zpět
USNESENÍ č. RM/741/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí :
- pro dopravce Ing. Roman Koula na linku 690972 Svoboda nad Úpou – Pomezní boudy
- pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec pod Sněžkou – Janské Lázně a zpět
- pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou a zpět
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
10. Výběr dodavatele na zimní údržbu v Maršově II
Radě města byly předloženy nabídky na provádění zimní údržby dodavatelským způsobem
pro lokalitu Maršov II.
Nabídku podali pan Otakar Tlachač, pan Petr Ililev a pan Milan Říha (viz přílohy originálu
zápisu).
Rada posoudila všechny nabídky, jejichž cenové relace byly naprosto totožné. Nicméně
potřebám města nejvíce odpovídala nabídka pana Petra Ilieva, který, kromě údržby Maršova
II, v případě kalamitního stavu pomůže městu při návratu do Svobody s úklidem chodníků od
Maršova II, aby občané i v této lokalitě měli možnost využívat chodníky dříve než v minulé
zimní sezóně.
USNESENÍ č. RM/742/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pana Petra Ilieva na provádění zimní údržby v Maršově II v zimním období
2012/2013 s tím, že do pracovního stroje bude namontováno GPS zařízení (pokud nebude pan
Iliev souhlasit, město využije nabídku pana Tlachače).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Petice občanů z Lázeňské ulice za dodržování povolené rychlosti, popř. její snížení
Radě města byla předložena petice občanů z Lázeňské ulice za dodržování povolené rychlosti, popř.
její snížení (viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Hynek konstatoval, že komunikace není městská, ale je v majetku Královéhradeckého kraje,
tudíž město nemůže zcela ovlivňovat její režim. Ve městě je dána rychlost 50 km/hod. a veškeré
regulace rychlosti podléhají rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově. Dále konstatoval, že
činnost státní policie na území města je naprosto nulová, přestože paradoxně v ulici Lázeňská sídlí
Obvodní oddělení Policie ČR, a proto Mgr. Hynek požaduje po starostovi, aby kontaktoval vedoucího
svobodského oddělení, aby v tomto směru vyvinuli nějakou aktivitu. Teprve po jednání s Obvodním
oddělením Policie ČR ve Svobodě, aby starosta zahájil jednání s Městskou policií Trutnov, ovšem
nikoliv za účelem obecné činnosti, ale za účelem vykonávání konkrétních činností pro město dle
aktuálních potřeb města (problémy s ukládáním odpadů občany z okolních obcí, parkování nákladních
vozů v křižovatkách apod.), které zajistí vyšší bezpečnost občanů a pořádek ve městě.

USNESENÍ č. RM/743/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
petici občanů z Lázeňské ulice za dodržování povolené rychlosti, popř. její snížení (viz příloha
originálu zápisu) s konstatováním, že komunikace není městská, ale je v majetku
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Královéhradeckého kraje, tudíž město nemůže zcela ovlivňovat její režim. Ve městě je dána
rychlost 50 km/hod. a veškeré regulace rychlosti podléhají rozhodnutí silničního správního úřadu
v Trutnově. Dále bylo konstatováno, že činnost státní policie na území města je naprosto nulová,
přestože paradoxně v ulici Lázeňská sídlí Obvodní oddělení Policie ČR, a proto byl starosta
pověřen kontaktovat vedoucího svobodského oddělení, aby v tomto směru vyvinuli nějakou
aktivitu. Teprve po jednání s Obvodním oddělením Policie ČR ve Svobodě, aby starosta zahájil
jednání s Městskou policií Trutnov, ovšem nikoliv za účelem obecné činnosti, ale za účelem
vykonávání konkrétních činností pro město dle aktuálních potřeb města (problémy s ukládáním
odpadů občany z okolních obcí, parkování nákladních vozů v křižovatkách apod.), které zajistí
vyšší bezpečnost občanů a pořádek ve městě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

12. Žádost o souhlas obce s výstavbou střešní fotovoltaické výrobny
Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Hedvičáka o souhlas obce s výstavbou střešní
fotovoltaické výrobny na domě čp. 446. Dle sdělení Ing. Hůrky nebyla žadatelem dosud
předložena ani stavebnímu úřadu projektová dokumentace, kterou dle sdělení žadatele zpracovává
Ing. Bukovský z fy DRUPOS Trutnov.

USNESENÍ č. RM/744/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Miroslava Hedvičáka o souhlas obce s výstavbou střešní fotovoltaické
výrobny na domě čp. 446 vzhledem k tomu, že žadatelem nebyla dosud předložena projektová
dokumentace, a to ani stavebnímu úřadu, kterou dle sdělení žadatele zpracovává Ing. Bukovský z
fy DRUPOS Trutnov.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Přidělení bytu č. 29 v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněného bytu č. 29
v Domě s pečovatelskou službou paní Bohuslavě Okopské. V případě, že byt odmítne, nabídnout byt
dalšímu dle aktuálního pořadníku (dalším žadatelem v pořadí je paní Zdeňka Adamcová).

USNESENÍ č. RM/745/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněno bytu č. 29 v Domě s pečovatelskou
službou paní Bohuslavě Okopské. V případě, že byt odmítne, nabídnout byt dalšímu dle aktuálního
pořadníku (dalším žadatelem v pořadí je paní Zdeňka Adamcová).

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 7.11.2012 ve 20:50 hodin. Další schůze rady proběhne
21.11.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 8.11.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 7.11.2012.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 43 .schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 07.11.2012
USNESENÍ č. RM/733/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
se zástupci společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. konkrétní technickou specifikaci
a výběr z různých variant u následujících prvků při výstavbě tělocvičny:
- varianty technologie vytápění
- varianty barevného řešení fasády
- varianty podlah v tělocvičně ve vazbě na využívání tělocvičny včetně specifikace nářadí.
USNESENÍ č. RM/734/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě na adrese: tělocvična se zázemím, Kostelní ulice, Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že částka ve výši poloviny z celkové částky, tj. 12.500,-Kč (podíl na
oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu) bude
zapracována do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření č. 3/2012.
USNESENÍ č. RM/735/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zprávu o vyhodnocení nabídek na zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve
Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
ruší
b)
poptávkové řízení na "Zpracování dokumentace veřejného osvětlení ve Svobodě nad
Úpou" na základě doporučení a zdůvodnění hodnotící komise (viz zápis).
pověřuje
c)
starostu města zahájit jednání se společností A-LIGHT s.r.o. za účelem zpracování
potřebné dokumentace veřejného osvětlení bez poptávkového řízení, protože finanční
limit dané zakázky není předmětem výběru dodavatele dle zákona o veřejných
zakázkách.
USNESENÍ č. RM/736/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Plánu zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro
zimní sezonu 2012 - 2013 (viz příloha originálu zápisu) s úpravami časových limitů a lokalit
nezařazených do plánu zimní údržby (zaznamenáno do přílohy). Po zapracování změn bude
plán vydán a zveřejněn.
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USNESENÍ č. RM/737/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup nového služebního osobního vozu Ford B-Max 5D Trend 1,4 Duratec 66 kW za
nabízenou cenu ve výši 304.000,-Kč včetně DPH s tím, že tato částka bude zapracována do
nejbližšího rozpočtového opatření č. 3/2012.
USNESENÍ č. RM/738/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na rekonstrukci stropu ve 2. patře radnice, která souvisí s právě probíhající
rekonstrukcí radnice ve variantě II – s ocelovými nosníky a podlahovým vytápěním ve výši
165.614,-Kč včetně DPH na základě odborného stanoviska projektanta a statika (viz zápis) s
tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření č. 3/2012.
USNESENÍ č. RM/739/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 380 a části pozemku p.p.č. 89/24, oba v k.ú.
Maršov II dle zákresu v pozemkovém snímku v žádosti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pokud žadatelka bude chtít od města odkoupit výše uvedené části obou pozemků, musí
předložit městu návrh geodetického zaměření pro další jednání.
USNESENÍ č. RM/740/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o sdružení se Správou KRNAP, jejímž účelem je oprava místní komunikace v
Maršově II k domu čp. 26 (Fingerovi) se spoluúčastí města ve výši 30% z celkové ceny
opravy, maximálně 30.000,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nedílnou
součástí smlouvy bude příloha, která bude podrobně specifikovat technický popis opravy
cesty.
USNESENÍ č. RM/741/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádosti o stanoviska ve věci udělení licencí :
- pro dopravce Ing. Roman Koula na linku 690972 Svoboda nad Úpou – Pomezní boudy
- pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec pod Sněžkou – Janské Lázně a zpět
- pro dopravce MISservice s.r.o. na linku Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou a zpět
USNESENÍ č. RM/742/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pana Petra Ilieva na provádění zimní údržby v Maršově II v zimním období
2012/2013 s tím, že do pracovního stroje bude namontováno GPS zařízení (pokud nebude pan
Iliev souhlasit, město využije nabídku pana Tlachače).

9

USNESENÍ č. RM/743/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
petici občanů z Lázeňské ulice za dodržování povolené rychlosti, popř. její snížení (viz
příloha originálu zápisu) s konstatováním, že komunikace není městská, ale je v majetku
Královéhradeckého kraje, tudíž město nemůže zcela ovlivňovat její režim. Ve městě je dána
rychlost 50 km/hod. a veškeré regulace rychlosti podléhají rozhodnutí silničního správního
úřadu v Trutnově. Dále bylo konstatováno, že činnost státní policie na území města je
naprosto nulová, přestože paradoxně v ulici Lázeňská sídlí Obvodní oddělení Policie ČR, a
proto byl starosta pověřen kontaktovat vedoucího svobodského oddělení, aby v tomto směru
vyvinuli nějakou aktivitu. Teprve po jednání s Obvodním oddělením Policie ČR ve Svobodě,
aby starosta zahájil jednání s Městskou policií Trutnov, ovšem nikoliv za účelem obecné
činnosti, ale za účelem vykonávání konkrétních činností pro město dle aktuálních potřeb
města (problémy s ukládáním odpadů občany z okolních obcí, parkování nákladních vozů v
křižovatkách apod.), které zajistí vyšší bezpečnost občanů a pořádek ve městě.
USNESENÍ č. RM/744/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Miroslava Hedvičáka o souhlas obce s výstavbou střešní
fotovoltaické výrobny na domě čp. 446 vzhledem k tomu, že žadatelem nebyla dosud
předložena projektová dokumentace, a to ani stavebnímu úřadu, kterou dle sdělení žadatele
zpracovává Ing. Bukovský z fy DRUPOS Trutnov.
USNESENÍ č. RM/745/43/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení uvolněno bytu č. 29 v Domě s
pečovatelskou službou paní Bohuslavě Okopské. V případě, že byt odmítne, nabídnout byt
dalšímu dle aktuálního pořadníku (dalším žadatelem v pořadí je paní Zdeňka Adamcová).
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