*MESUX000DVBC*
č.j. SVO/251/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.1.2013
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, p. Bohuslav Krčmář,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se Správou KRNAP

2.

Žádost o vrácení částky 40.000,-Kč z jednorázového příspěvku za umístění do DPS od
občana z jiné obce

3.

Žádost o pronájem reklamní plochy na zadní straně úřední desky před radnicí

4.

Návštěva Ing. arch. Davida Kratochvíla ve věci přípravy PD na hasičskou zbrojnici

5.

Servisní smlouva o provedení mostního servisu

6.

Revitalizace náměstí

7.

Návrh na zpracování 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
„Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“

8.

Investiční akce města – výběrová řízení

1. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se Správou KRNAP
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o
nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu
zápisu). Tento dodatek reaguje aktuálně na uzavřené kupní smlouvy na prodej lesních
pozemků v souladu s přijatými usneseními zastupitelstva na posledním veřejném zasedání v
prosinci, a to zúžením předmětu smlouvy, kdy nájem prodaných pozemků se ukončuje
dohodou k 31.1.2013 a je provedeno vyúčtování částky za nájemné k tomuto datu.
USNESENÍ č. RM/791/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu pozemků určených
k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Žádost o vrácení částky 40.000,-Kč z jednorázového příspěvku za umístění do DPS
od občana z jiné obce
Radě města byla předložena žádost pana Vladimíra Žanty o vrácení části jednorázového
příspěvku za přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou. Panu
Žantovi jako žadateli s trvalým pobytem v Peci pod Sněžkou bylo schváleno v loňském roce
přidělení bytu v DPS a v souladu s pravidly pro přidělování bytů v DPS musel pan Žanta
uhradit jednorázový příspěvek ve výši 80.000,-Kč, protože není občanem s trvalým pobytem
ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/792/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Vladimíra Žanty o vrácení části jednorázového příspěvku za přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou ve výši 40.000,-Kč, protože byt byl
přidělen v loňském roce panu Žantovi v souladu s pravidly pro přidělování bytů v DPS (občan
z jiné obce musí uhradit jednorázový příspěvek ve výši 80.000,-Kč) a tato pravidla jsou platná
a závazná pro všechny žadatele. Každý žadatel je před podáním žádosti o přidělení bytu
v DPS s těmito pravidly řádně a včas seznámen.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
3. Žádost o pronájem reklamní plochy na zadní straně úřední desky před radnicí
Radě města byla předložena žádost paní Martiny Holubové o pronájem zadní plochy úřední
desky Městského úřadu před radnicí. Tajemnice informovala radu, že na stávající reklamu na
zadní straně úřední desky neexistuje žádná nájemní smlouva a jsou zde prezentovány již
neexistující služby. Ing. Jiránek se dotázal všech přítomných, zda se jim líbí jakákoliv
reklama v centru města a zejména na úřední desce Městského úřadu, která by měla sloužit
svému veřejnému účelu jako úřední deska a nikoliv jako reklamní plocha. Navrhl, aby
stávající reklama byla odstraněna a žádost paní Holubové neschválit z výše popsaných
důvodů.
USNESENÍ č. RM/793/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost paní Martiny Holubové o pronájem zadní plochy úřední desky Městského
úřadu před radnicí, protože úřední deska Městského úřadu slouží veřejnému účelu
jako úřední deska a nikoliv jako reklamní plocha.
pověřuje
b)
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil neprodleně odstranění stávající reklamy
na zadní straně úřední desky Městského úřadu před radnicí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Návštěva Ing. arch. Davida Kratochvíla ve věci přípravy PD na hasičskou zbrojnici
Na jednání rady se dostavil Ing. arch. David Kratochvíl z Velkého Vřešťova, kterého pozval
starosta v souvislosti s připravovanou studií a posléze projektovou dokumentací na výstavbu
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hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici. Za hasiče se jednání zúčastnil pan Vilém Kaňka. Na
zpracování projektové dokumentace město získalo dotaci. Předmětem jednání bylo projednání
variant řešení, zejména, umístění objektu hasičské zbrojnice, manipulačních ploch, věže na
sušení hadic, možnost rozšíření objektu na pozemek st.p.č. 62/2 (vlastníci manželé Hlávkovi),
pokud by jej město odkoupilo apod. Výsledkem diskuse bylo přijatí usnesení:
USNESENÍ č. RM/794/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
varianty řešení připravované studie a posléze projektové dokumentace (zpracovatel Ing. arch.
David Kratochvíl, Velký Vřešťov) na výstavbu hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici s tím, že
město požaduje zpracovat na projednané varianty objemové rozpočty stavební nákladovosti a
dále rada pověřila starostu projednat s manželi Hlávkovi možnost odkupu pozemku
st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně garáže.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Servisní smlouva o provedení mostního servisu
Radě města byla předložena Servisní smlouva č. 11-2012-1 s Janem Hofmanem, Batňovice o
provedení mostního servisu (viz příloha originálu zápisu). Ing. Jiránek se dotázal, proč vlastně
město chce provedení prací dle této smlouvy. Stavební technik odpověděl, že se jedná o
zákonnou povinnost mít potřebnou mostní dokumentaci a okolní obce ji mají také. Dále se
Ing. Jiránek dotázal na odpovědnost zpracovatele za dodanou dokumentaci, resp. za závěry
vyplývající z prověrky mostů. Jako příklad uvedl, že pokud v mostní dokumentaci bude
uvedeno, že most je v pořádku a most spadne, tzn., že uvedl nepravdivý závěr, pak za tuto
skutečnost nezodpovídá. Jedná se tedy o profesní zodpovědnost, pokud bude jeho stanovisko
špatné a město se bude řídit jeho stanoviskem, tak aby odpovědnost za následky nesl
zpracovatel mostní dokumentace.
USNESENÍ č. RM/795/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Servisní smlouvy č. 11-2012-1 s Janem Hofmanem, Batňovice o provedení
mostního servisu, protože rada požaduje doplnit smlouvu o zodpovědnost zpracovatele za
závěry v mostní dokumentaci (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Revitalizace náměstí
Starosta předložil radě situační plán revitalizace náměstí, která souvisí s opravou spodní
komunikace do Janských Lázní a s možnou výstavbou chodníku po pravé části (provedení
formou zatrubnění příkopu). Ing. Jiránek se dotázal, proč je radě předložen projekt
revitalizace náměstí, když město chce pouze vybudovat chodník do Lázeňské ulice. Starosta
odpověděl, že v rámci tohoto projektu by bylo možné vyřešit i zkrácení přechodu pro chodce
na náměstí a dále v rámci tohoto snímku jsou řešeny parkovací stání před radnicí a
autobusová zastávka před Národním domem na náměstí (vykrojení vozovky). Ing. Jiránek
reagoval, že navrhovaná řešení na náměstí jsou nevhodná vzhledem k zimní údržbě.
Dále byla radě předložena cenová nabídka na zpracování části projektové dokumentace a
inženýrskou činnost (chodník v Lázeňské + možné úpravy náměstí). Vybudování chodníku by
bylo převáženě v režii SÚS Královéhradeckého kraje, město by se pouze podílelo (město by
platilo pouze těleso chodníku, nikoliv samotné zatrubnění). Úpravy náměstí by město platilo
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pouze v rámci chodníků, těleso komunikace pak SÚS. Realizace rekonstrukce spodní části
komunikace je plánována SÚS Královéhradeckého kraje na rok 2015.
Po delší diskusi nad touto záležitostí byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/796/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
situační plán revitalizace náměstí v rámci rekonstrukce spodní komunikace do
Janských Lázní s tím, že rada schvaluje vybudování chodníku v Lázeňské ulici po
pravé straně (formou zatrubnění příkopu a vybudování tělesa chodníku) a dále
v rámci náměstí schvaluje pouze zkrácení přechodu pro chodce formou zúžení
vozovky. Dále rada pověřuje starostu, aby projednal toto řešení s Ing. arch,
Kratochvílem (zpracovatel PD na hasičskou zbrojnici v Lázeňské ulici), zda zúžení
vozovky na náměstí a případný chodník neovlivní výjezd vozidel z případné
hasičské zbrojnice).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
pověřuje
b)
starostu města jednáním se zpracovateli projektové dokumentace na chodník a
úpravy náměstí ve věci cenové nabídky.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

7. Návrh na zpracování 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
„Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena cenová nabídka na zpracování 3. monitorovací zprávy o zajištění
udržitelnosti projektu „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“ od Centra evropského
projektování a.s. (viz příloha originálu zápisu). Dále byla radě předložena nabídka na jejich
služby až do konce udržitelnosti projektu formou uzavření smlouvy, na kterou samozřejmě
bude možné dát výpověď. Cenové podmínky jsou přitom stejné, tj. každá monitorovací
zpráva s rozsahu maximálně 10 – 15 hodin / 1.000,-Kč bez DPH. Udržitelnost projektu je pět
let, takže město musí zpracovat monitorovací zprávy ještě v roce 2014 a 2015.
USNESENÍ č. RM/797/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku Centra evropského projektování a.s. na zpracování monitorovacích zpráv do konce
udržitelnosti projektu (tj. do roku 2015) formou uzavření smlouvy za cenových podmínek za
každou monitorovací zprávu v rozsahu maximálně 10 – 15 hodin / 1.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Investiční akce města – výběrová řízení
Radě města byly předloženy informace o přípravě výběrových řízení na následující investiční
akce města:
1) Rekonstrukce školní jídelny
Předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu v prováděcí PD: 5.208.236,-Kč bez DPH
s DPH pak 6.301.966,-Kč (u této akce město nemůže uplatnit odpočet DPH).
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Podle zákona o veřejných zakázkách (VZ) podle výše předpokládané hodnoty se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedenou ve zjednodušené podlimitním
řízení.
Podle § 38 zákona o VZ zadavatel vyzývá písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Písemnou výzvu musí zadavatel uveřejnit na
profilu zadavatele (město již má: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00278335) po celou
dobu trvání lhůty pro podání nabídek – tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů v rámci
tohoto druhu zadávacího řízení.
Radě byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a
návrh Smlouvy o dílo. Oba tyto dokumenty byly členům rady zaslány těsně před jednáním
rady, proto byly projednány pouze základní body výzvy s tím, že do příštího jednání rady
bude dopracována Smlouva o dílo z hlediska právního s Mgr. Huspekem a z hlediska
stavebního přislíbil Ing. Jiránek, že smlouvu prostuduje.
Stavební povolení na tuto akci již město má a čeká pouze na nabytí právní moci.
Dále je třeba na tuto zakázku vypsat poptávkové řízení na výkon technického dozoru –
bude rovněž předloženo do příští rady včetně návrhu, koho poptat.
2) Výstavba tělocvičny
Předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu v prováděcí PD: 24.921.989,-Kč bez DPH
s DPH pak 30.155.607,-Kč (u této akce město nemůže uplatnit odpočet DPH).
Podle zákona o veřejných zakázkách (VZ) podle výše předpokládané hodnoty se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedenou v otevřením řízení, nebo je
možné použít i tzv. užší řízení. V otevřeném řízení se podávají po uplynutí lhůty (22 dnů)
rovnou nabídky, v užším řízení se podávají nejprve žádosti o účast (lhůta 15 dnů), ve
druhé části jsou zájemci (pouze ti, kteří požádali o účast a kteří splnili kvalifikaci)
vyzváni k podání nabídky (lhůta dalších 15 dnů).
Podle § 86 zákona o VZ musí nejprve zadavatel uveřejnit formou předběžného oznámení
podlimitní VZ a zahájit samotné zadávací řízení může nejdříve 1 měsíc od odeslání
předběžného oznámení. Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti VZ –
podrobnosti odůvodnění stanoví Vyhláška č. 232/2012 Sb. (viz příloha)
Stavební úřad již oznámil spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného
řízení a pozván k veřejnému ústnímu jednání (viz příloha).
Starosta předložil návrh svěřit toto otevřené řízení odborné firmě, která má zkušenosti se
zadáváním veřejných zakázek, vzhledem ke složitosti celého procesu. Rada se shodla, že
do příštího jednání rady bude předložen seznam pěti firem, které se danou problematikou
zabývají.
Dále je třeba na tuto zakázku vypsat poptávkové řízení na výkon technického dozoru a
výběr bankovního ústavu pro poskytnutí úvěru.
3) Demolice šatlavy, rekonstrukce zadní fasády radnice + zpevněné stání, rekonstrukce
plotu u ZŠ (odhad)
Starosta informoval, že na tuto akci zatím není rozpočet, Ing. arch. Žatecký slíbil jeho
dodání do konce ledna, včetně dokumentace.
V rozpočtu je na tuto akci vyčleněna částka 2 mil. Kč.
Pokud budou stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH tak je možné použít buď veřejnou
zakázku malého rozsahu nebo pouze poptávkové řízení při dodržení zásad v § 6 zákona o
VZ (zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace).
Pokud bude doručena městu potřebná dokumentace, bude předložen návrh poptávkového
řízení do příštího jednání rady.
4) Dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce topného systému – zpracování PD
Město odstoupilo od Smlouvy s panem Matouškem s tím, že do 31.1.2013 byl pan
Matoušek vyzván k úhradě částky ve výši 59.900,-Kč (zaplacená záloha ve výši 20.000 +
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vyúčtovaná smluvní pokuta do 7.1.2013. Formulaci tohoto odstoupení připravoval Mgr.
Huspek, pan Matoušek převzal dopis (podepsaná červená doručenka) a nyní město čeká,
zda městu dorazí platba do výše uvedené lhůty. Pokud ne, bude předáno opět k řešení
Mgr. Huspekovi.
Starosta předložil návrh, aby cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci topení v DPS předložili společnost TRIO-PROJEKT s.r.o., Ing. Josef Fabián,
IČ 13564692, Jan Hynek - Žacléř, IČ 10519637. Ing. Jiránek navrhl, poptat ještě pana
Horkého z Trutnova.
USNESENÍ č. RM/798/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stav výběrových řízení v rámci připravovaných investičních akcí města (rekonstrukce školní
jídelny, výstavba tělocvičny, společné akce demolice šatlavy + oprava fasády zadní části
radnice, včetně zpevněného stání + rekonstrukce plotu u ZŠ s tím, že závěry k jednotlivým
investičním akcím jsou popsány v zápise - viz výše.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 30.1.2013 ve 21:05 hodin. Další schůze rady proběhne
13.2.2013 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 31.1.2013. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 31.1.2013.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 47. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.01.2013
USNESENÍ č. RM/791/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu pozemků určených
k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/792/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Vladimíra Žanty o vrácení části jednorázového příspěvku za přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou ve výši 40.000,-Kč, protože byt byl
přidělen v loňském roce panu Žantovi v souladu s pravidly pro přidělování bytů v DPS (občan
z jiné obce musí uhradit jednorázový příspěvek ve výši 80.000,-Kč) a tato pravidla jsou platná
a závazná pro všechny žadatele. Každý žadatel je před podáním žádosti o přidělení bytu
v DPS s těmito pravidly řádně a včas seznámen.
USNESENÍ č. RM/793/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost paní Martiny Holubové o pronájem zadní plochy úřední desky Městského
úřadu před radnicí, protože úřední deska Městského úřadu slouží veřejnému účelu
jako úřední deska a nikoliv jako reklamní plocha.
pověřuje
b)
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil neprodleně odstranění stávající reklamy
na zadní straně úřední desky Městského úřadu před radnicí.
USNESENÍ č. RM/794/46/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
varianty řešení připravované studie a posléze projektové dokumentace (zpracovatel Ing. arch.
David Kratochvíl, Velký Vřešťov) na výstavbu hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici s tím, že
město požaduje zpracovat na projednané varianty objemové rozpočty stavební nákladovosti a
dále rada pověřila starostu projednat s manželi Hlávkovi možnost odkupu pozemku
st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně garáže.
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USNESENÍ č. RM/795/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Servisní smlouvy č. 11-2012-1 s Janem Hofmanem, Batňovice o provedení
mostního servisu, protože rada požaduje doplnit smlouvu o zodpovědnost zpracovatele za
závěry v mostní dokumentaci (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/796/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
situační plán revitalizace náměstí v rámci rekonstrukce spodní komunikace do
Janských Lázní s tím, že rada schvaluje vybudování chodníku v Lázeňské ulici po
pravé straně (formou zatrubnění příkopu a vybudování tělesa chodníku) a dále
v rámci náměstí schvaluje pouze zkrácení přechodu pro chodce formou zúžení
vozovky. Dále rada pověřuje starostu, aby projednal toto řešení s Ing. arch,
Kratochvílem (zpracovatel PD na hasičskou zbrojnici v Lázeňské ulici), zda zúžení
vozovky na náměstí a případný chodník neovlivní výjezd vozidel z případné
hasičské zbrojnice).
pověřuje
b)
starostu města jednáním se zpracovateli projektové dokumentace na chodník a
úpravy náměstí ve věci cenové nabídky.
USNESENÍ č. RM/797/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku Centra evropského projektování a.s. na zpracování monitorovacích zpráv do konce
udržitelnosti projektu (tj. do roku 2015) formou uzavření smlouvy za cenových podmínek za
každou monitorovací zprávu v rozsahu maximálně 10 – 15 hodin / 1.000,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/798/47/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stav výběrových řízení v rámci připravovaných investičních akcí města (rekonstrukce školní
jídelny, výstavba tělocvičny, společné akce demolice šatlavy + oprava fasády zadní části
radnice, včetně zpevněného stání + rekonstrukce plotu u ZŠ s tím, že závěry k jednotlivým
investičním akcím jsou popsány v zápise - viz výše.
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