*MESUX000DJ83*
č.j. SVO/3200/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.11.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:50 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr
Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Změna v zákoně o místních poplatcích - odpadový poplatek

2.

Návrh rozpočtu na rok 2013

3.

Schválení odpisového plánu - povrch hřiště u ZŠ

4.

Návrh Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace VO

5.

Schválení Výroční zprávy školy

6.

Cenová nabídka na zpracování studie na hasičskou zbrojnici

7.

Žádost o vyznačení místa pro vozíčkáře

8.

Nabídka pozemků k prodeji od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci

9.

Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací

10.

Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k provozování veřejné linkové osobní
dopravy

11.

Návrh programu 14. veřejného zasedání ZM dne 12.12.2012

12.

Výzva pracovní skupiny obcí II. typu pod SMO ČR - Zastavte dokončení II. fáze
reformy veřejné správy

13.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu - změna
(malá vodní elektrárna na Černohorském potoce)

14.

Doplnění žádosti společnosti MEGA PLUS s.r.o. ze dne 9.10.2012

15.

Návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě na plyn (tělocvična na stadionu)

16.

Ulice Lázeňská - návrh na řešení dopravní situace
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1. Změna v zákoně o místních poplatcích - odpadový poplatek
Radě města byl předložen podkladový materiál o změnách v zákoně o místních poplatcích od
roku 1.1.2013v §10b, který byl schválen celý v novém znění a který řeší poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek za odpad“).
Dle výše uvedené novely zákona se stávají poplatníky, kromě osob s trvalým pobytem v obci,
také cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo s přechodným pobytem v ČR na dobu delší
než 90 dnů, cizinci pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a dále fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, a to ve výši odpovídající
poplatku ta jednu fyzickou osobu.
Byl proveden výpočet dle skutečných nákladů obce za rok 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu (viz příloha originálu zápisu), ve kterém byl zohledněn počet všech
fyzických osob, na které se vztahuje povinnost platit poplatek za odpad. Dle výpočtu vychází
skutečná výše poplatku za odpad na 654,-Kč.
Členové rady se zabývali touto problematikou a dle jejich názoru je navýšení poplatku o cca
30% velkou daňovou zátěží pro občany. Na druhou stranu podle průzkumu v různých obcích
a dle médií i ostatní města budou poplatek většinou nějakým způsobem zvyšovat. Jako
rozumné považují členové rady navýšení poplatku maximálně o částku do 50,-Kč. Celá
záležitost však bude předmětem jednání prosincového zastupitelstva, protože novelou zákona
je třeba přepracovat a schválit stávající obě obecně závazné vyhlášky (i bez vazby na zvýšení
nebo zachování výše místního poplatku). Návrh obecně závazných vyhlášek (systémové a
poplatkové) se zpracovává a bude předložen na dalším jednání rady a poté zastupitelstvu.
V tomto duchu bylo přijato usnesení:
USNESENÍ č. RM/747/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města problematiku určení výše místního poplatku za odpad pro rok 2013 (viz
zápis) v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích od 1.1.2013.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Návrh rozpočtu na rok 2013
Radě města byl předložen návrh rozpočtu na rok 2013 (viz příloha originálu zápisu). Do
návrhu rozpočtu byly zapracovány všechny mandatorní výdaje v předpokládaných objemech.
V rámci mandatorních výdajů je také počítáno s částkou na běžné opravy komunikací (500 tis.
Kč), úpravy veřejné zeleně (200 tis. Kč), kulturní akce města včetně plesu i Rudolfa,
příspěvky sportovním a sociálním organizacím (ve stejném rozsahu jako v roce 2012), apod.
Přímo na jednání rady byly do návrhu rozpočtu zapracovány nebo upraveny položky
investičního charakteru, rozpočet byl dopracován do podoby ke zveřejnění tak, aby mohl být
návrh rozpočtu zveřejněn před projednáváním v zastupitelstvu minimálně po dobu 15 dní.
USNESENÍ č. RM/748/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2013 (viz příloha originálu zápisu) ke zveřejnění před projednáváním v
zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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3. Schválení odpisového plánu - povrch hřiště u ZŠ
Radě města byla předložena Inventární karta hřiště u ZŠ - technické zhodnocení - pokládka
povrchu BERGO (viz příloha originálu zápisu) s návrhem odpisového plánu. Hřiště u školy je
majetkem města (bylo financováno z rozpočtu města), je svěřený do správy příspěvkové
organizaci, které je nutno schválit odpisový plán pro technické zhodnocení tohoto majetku.
Dále je třeba změnit a schválit přílohu ke zřizovací listině (je připraveno do prosincového
zastupitelstva).
USNESENÍ č. RM/749/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpisový plán majetku města, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, a to hřiště u ZŠ - technické zhodnocení pokládka povrchu BERGO (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Návrh Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace VO
Radě města byl přeložen návrh Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace veřejného
osvětlení se společností A-LIGHT s.r.o., se sídlem Vranovská 94, 614 00 Brno, IČ 27072738
(viz příloha originálu zápisu) v souladu s usnesením minulé rady a s návrhem hodnotící
komise. Předmětem smlouvy je zpracování pasportu veřejného osvětlení včetně GPS
pasportizace, základního plánu veřejného osvětlení a energetického auditu za cenu ve výši
148.650,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/750/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace veřejného osvětlení se společností ALIGHT s.r.o., se sídlem Vranovská 94, 614 00 Brno, IČ 27072738 (viz příloha originálu
zápisu) v souladu s usnesením minulé rady a s návrhem hodnotící komise. Předmětem
smlouvy je zpracování pasportu veřejného osvětlení včetně GPS pasportizace, základního
plánu veřejného osvětlení a energetického auditu za cenu ve výši 148.650,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 2
Mgr. Hynek
Mgr. Týfa
5. Schválení Výroční zprávy školy
Radě města byla předložena Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov 2011/2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/751/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
2011/2012 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro –5
proti – 0
zdržel se – 0
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6. Cenová nabídka na zpracování studie na hasičskou zbrojnici
Radě města byla předložena cenová nabídka na zpracování přípravy a studie objektu hasičské
zbrojnice od Ing. arch. Davida Kratochvíla, Nerudova 986, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ve výši 43.200,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/752/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na zpracování přípravy a studie objektu hasičské zbrojnice
od Ing. arch. Davida Kratochvíla, Nerudova 986, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ve výši
43.200,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu zajištěním
zaměření stávajícího stavu pozemku pro stavbu a obstarání vyjádření správců sítí, dimenze a
umístění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o vyznačení místa pro vozíčkáře
Radě města byla předložena žádost manželů Křížových z Rýchorského sídliště o vyznačení
parkovacího místa pro vozíčkáře.
USNESENÍ č. RM/753/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Křížových o vyznačení parkovacích místa pro vozíčkáře s tím,
že rada pověřuje starostu, aby na celém Rýchorském sídlišti zmapoval všechna vyznačená
parkovací místa a prověřil jejich platnost ve spolupráci s Policií ČR a s vlastníky vyznačených
vozidel, protože městský úřad neeviduje seznam takových povolení ani neeviduje žádné
smlouvy z minulosti, které by opravňovaly občany k používání cedulí s vyznačením
parkovacího místa.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Nabídka pozemků k prodeji od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci
Radě města byla předložena nabídka pozemků k prodeji od státního podniku v likvidaci, a to
st.p.č. 260, st.p.č. 261 a p.p.č. 565/4, vše v k.ú. Maršov I. Jedná se o pozemky vedle cesty
vedoucí nad Duncanem směrem do Janských Lázní.
USNESENÍ č. RM/754/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku pozemků k prodeji od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, a to st.p.č.
260, st.p.č. 261 a p.p.č. 565/4, vše v k.ú. Maršov I (jedná se o pozemky vedle cesty vedoucí
nad Duncanem směrem do Janských Lázní) s tím, že město nemá o pozemky zájem, ale rada
pověřuje starostu, aby s nabídkou seznámil starostu Janských Lázní, protože pozemek p.p.č.
565/4 je součástí místní komunikace v majetku města Janské Lázně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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9. Návrh na schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací
Starosta města předložil radě návrh na schválení mimořádných odměn oběma ředitelům
příspěvkových organizací.
USNESENÍ č. RM/755/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou Ing. Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu
vzhledem k tomu, že se jí daří získávat na pečovatelskou službu každoročně dotace
a za bezproblémový chod příspěvkové organizace. Odměna bude poskytnuta
z běžných provozních prostředků organizace za měsíc listopad 2012.
poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu zápisu
vzhledem k tomu, že se mu daří získávat pro školu evropské dotace a za
bezproblémový chod příspěvkové organizace. Odměna bude poskytnuta z běžných
provozních prostředků organizace za měsíc listopad 2012.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

b)

10. Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k provozování veřejné linkové osobní
dopravy
Radě města byly předloženy následující žádosti:
1) Žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce P-transport s.r.o. na linku 690342
Dvůr Králové nad Labem – Pec pod Sněžkou
2) Žádost o vyjádření k žádosti o změnu licence pro dopravce OSNADO spol. s r.o. na linku
690230 Pec pod Sněžkou – Hradec Králové.
USNESENÍ č. RM/756/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující žádosti ve věci udělení licencí, a to:
− žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce P-transport s.r.o. na linku 690342
Dvůr Králové nad Labem – Pec pod Sněžkou
− žádost o vyjádření k žádosti o změnu licence pro dopravce OSNADO spol. s r.o. na linku
690230 Pec pod Sněžkou – Hradec Králové
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Návrh programu 14. veřejného zasedání ZM dne 12.12.2012
Radě města byl předložen návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 12.12.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/757/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
12.12.2012 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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12. Výzva pracovní skupiny obcí II. typu pod SMO ČR - Zastavte dokončení II. fáze
reformy veřejné správy
Radě města byla předložena výzva pracovní skupiny obcí II. typu pod Svazem měst a obcí ČR
s názvem Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy (viz příloha originálu zápisu).
Předmětem reformy je návrh koncepce, který vymezuje jako základní jednotku výkonu státní
správy obce III. stupně (v našem případě tedy Město Trutnov) a dále koncepce počítá se
zrušením výkonu státní správy na obcích I. a II. stupně a obce II. stupně převést na obce I.
stupně (tj. bez výkonu státní správy). V praxi by to znamenalo zrušení stavebních úřadů,
matrik, vydávání rybářských lístků atd. na menších obcích a zavedení okresů, které byly před
lety zrušeny.
USNESENÍ č. RM/758/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
13. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu změna (malá vodní elektrárna na Černohorském potoce)
Radě města byl předložen nový návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě s věcným břemenem na výstavbu malé vodní elektrárny na Černohorském potoce.
Mgr. Hynek vysvětlil přítomným, v čem spočívá změna (vyznačeno v novém návrhu smlouvy
v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/759/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě s věcným břemenem na
výstavbu malé vodní elektrárny na Černohorském potoce (vyznačeno v novém návrhu
smlouvy v příloze originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
14. Doplnění žádosti společnosti MEGA PLUS s.r.o. ze dne 9.10.2012
Mgr. Hynek se vyloučil v rámci tohoto bodu z projednávání i z hlasování.
Radě města bylo předložena žádost o doplnění žádosti společnosti MEGA PLUS s.r.o. ze dne
9.10.2012. Předmětem žádosti je žádost o prodej pozemku p.p.č. 630/11 v k.ú. Svoboda nad
Úpou jako náhrady za pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který byl prodán panu
Petru Moravcovi.
USNESENÍ č. RM/760/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 630/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou
společnosti MEGA PLUS s.r.o. (jako náhrada za prodaný pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou) za kupní cenu ve výši ceny vyhláškové dle příslušného znaleckého
posudku na základě žádosti o doplnění žádosti ze dne 9.10.2012.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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15. Návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě na plyn (tělocvična na stadionu)
Radě města byla předložena ke schválení Smlouva o připojení k distribuční soustavě na plyn
(viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem smlouvy je připojení objektu budoucí
tělocvičny na stadionu.
USNESENÍ č. RM/761/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na plyn (viz příloha originálu zápisu), kdy
předmětem smlouvy je připojení objektu budoucí tělocvičny na stadionu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
16. Ulice Lázeňská - návrh na řešení dopravní situace
Starosta města informoval radu o jednání s vedoucím oddělení Policie ČR ve Svobodě nad
Úpou a ředitelem DI v Trutnově Ing. Prouzou. Předmětem jednání byla dopravní situace
v Lázeňské ulici a nepřiměřená rychlost jedoucích vozidel ve vazbě na petici občanů
z Lázeňské ulice. Zástupci policie ČR přislíbili zvýšené měření rychlosti vozidel v dané
lokalitě a samozřejmě písemné vyjádření k petici občanů.
Mgr. Hynek za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v Lázeňské ulici navrhl vybudování
chodníku o šíři cca 1,5 metru po levé straně směrem z náměstí na Janské Lázně s tím, že bude
nutné vstoupit do jednání s vlastníky pozemků a pokusit se s nimi vyjednat odkoupení
potřebných částí pozemků za tímto účelem. V úzkém místě komunikace mezi domy manželů
Holubových a Peškových pak navrhl vybudovat zpomalovací semafor s pomocí dotačního
titulu.
USNESENÍ č. RM/762/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o jednání s vedoucím oddělení Policie ČR ve Svobodě nad Úpou a
ředitelem Dopravního inspektorátu v Trutnově Ing. Prouzou. Předmětem jednání byla
dopravní situace v Lázeňské ulici a nepřiměřená rychlost jedoucích vozidel ve vazbě na petici
občanů z Lázeňské ulice. Zástupci policie ČR přislíbili zvýšené měření rychlosti vozidel
v dané lokalitě a samozřejmě písemné vyjádření k petici občanů.
Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v Lázeňské ulici rada pověřuje starostu, aby vstoupil
do jednání s vlastníky pozemků v Lázeňské ulici za účelem možného vybudování chodníku o
šíři cca 1,5m po levé straně směrem z náměstí na Janské Lázně a pokusit se s nimi vyjednat
odkoupení potřebných částí pozemků za tímto účelem. V úzkém místě komunikace mezi
domy manželů Holubových a Peškových se pokusit o dotaci na vybudování zpomalovacího
semaforu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Schůze Rady města byla ukončena dne 21.11.2012 ve 22:05 hodin. Další schůze rady
proběhne 3.12.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 22.11.2012. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
21.11.2012.
……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.11.2012
USNESENÍ č. RM/747/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města problematiku určení výše místního poplatku za odpad pro rok 2013 (viz
zápis) v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích od 1.1.2013.
USNESENÍ č. RM/748/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2013 (viz příloha originálu zápisu) ke zveřejnění před projednáváním v
zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/749/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpisový plán majetku města, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, a to hřiště u ZŠ - technické zhodnocení pokládka povrchu BERGO (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/750/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace veřejného osvětlení se společností ALIGHT s.r.o., se sídlem Vranovská 94, 614 00 Brno, IČ 27072738 (viz příloha originálu
zápisu) v souladu s usnesením minulé rady a s návrhem hodnotící komise. Předmětem
smlouvy je zpracování pasportu veřejného osvětlení včetně GPS pasportizace, základního
plánu veřejného osvětlení a energetického auditu za cenu ve výši 148.650,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/751/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
2011/2012 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/752/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na zpracování přípravy a studie objektu hasičské zbrojnice
od Ing. arch. Davida Kratochvíla, Nerudova 986, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ve výši
43.200,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu zajištěním
zaměření stávajícího stavu pozemku pro stavbu a obstarání vyjádření správců sítí, dimenze a
umístění.
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USNESENÍ č. RM/753/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Křížových o vyznačení parkovacích místa pro vozíčkáře s tím,
že rada pověřuje starostu, aby na celém Rýchorském sídlišti zmapoval všechna vyznačená
parkovací místa a prověřil jejich platnost ve spolupráci s Policií ČR a s vlastníky vyznačených
vozidel, protože městský úřad neeviduje seznam takových povolení ani neeviduje žádné
smlouvy z minulosti, které by opravňovaly občany k používání cedulí s vyznačením
parkovacího místa.
USNESENÍ č. RM/754/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku pozemků k prodeji od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, a to st.p.č.
260, st.p.č. 261 a p.p.č. 565/4, vše v k.ú. Maršov I (jedná se o pozemky vedle cesty vedoucí
nad Duncanem směrem do Janských Lázní) s tím, že město nemá o pozemky zájem, ale rada
pověřuje starostu, aby s nabídkou seznámil starostu Janských Lázní, protože pozemek p.p.č.
565/4 je součástí místní komunikace v majetku města Janské Lázně.
USNESENÍ č. RM/755/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou Ing. Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu
vzhledem k tomu, že se jí daří získávat na pečovatelskou službu každoročně dotace
a za bezproblémový chod příspěvkové organizace. Odměna bude poskytnuta
z běžných provozních prostředků organizace za měsíc listopad 2012.
b)
poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu zápisu
vzhledem k tomu, že se mu daří získávat pro školu evropské dotace a za
bezproblémový chod příspěvkové organizace. Odměna bude poskytnuta z běžných
provozních prostředků organizace za měsíc listopad 2012.
USNESENÍ č. RM/756/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující žádosti ve věci udělení licencí, a to:
− žádost o stanovisko ve věci udělení licence pro dopravce P-transport s.r.o. na linku 690342
Dvůr Králové nad Labem – Pec pod Sněžkou
− žádost o vyjádření k žádosti o změnu licence pro dopravce OSNADO spol. s r.o. na linku
690230 Pec pod Sněžkou – Hradec Králové
USNESENÍ č. RM/757/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
12.12.2012 (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/758/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/759/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě s věcným břemenem na
výstavbu malé vodní elektrárny na Černohorském potoce (vyznačeno v novém návrhu
smlouvy v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/760/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p.p.č. 630/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou
společnosti MEGA PLUS s.r.o. (jako náhrada za prodaný pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou) za kupní cenu ve výši ceny vyhláškové dle příslušného znaleckého
posudku na základě žádosti o doplnění žádosti ze dne 9.10.2012.
USNESENÍ č. RM/761/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na plyn (viz příloha originálu zápisu), kdy
předmětem smlouvy je připojení objektu budoucí tělocvičny na stadionu.
USNESENÍ č. RM/762/44/2012
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o jednání s vedoucím oddělení Policie ČR ve Svobodě nad Úpou a
ředitelem Dopravního inspektorátu v Trutnově Ing. Prouzou. Předmětem jednání byla
dopravní situace v Lázeňské ulici a nepřiměřená rychlost jedoucích vozidel ve vazbě na petici
občanů z Lázeňské ulice. Zástupci policie ČR přislíbili zvýšené měření rychlosti vozidel
v dané lokalitě a samozřejmě písemné vyjádření k petici občanů.
Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v Lázeňské ulici rada pověřuje starostu, aby vstoupil
do jednání s vlastníky pozemků v Lázeňské ulici za účelem možného vybudování chodníku o
šíři cca 1,5m po levé straně směrem z náměstí na Janské Lázně a pokusit se s nimi vyjednat
odkoupení potřebných částí pozemků za tímto účelem. V úzkém místě komunikace mezi
domy manželů Holubových a Peškových se pokusit o dotaci na vybudování zpomalovacího
semaforu.
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