*MESUX000DWI6*
č.j. SVO/375/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.02.2013
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Václav Jiránek, p. Bohuslav Krčmář
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Servisní smlouva o provedení mostního servisu - návštěva zpracovatele

2.

Investiční akce města - výběrová řízení

3.

Zabezpečení schodů máchadla v nábřežní zdi v Lipové ulici

4.

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov II

5.

Převod finančních prostředků z ukončeného vkladového účtu u ČS na spořící účet u
ČSOB

6.

Kontrola plnění usnesení rady

7.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II

1. Servisní smlouva o provedení mostního servisu - návštěva zpracovatele
Hostem jednání byl pan Jan Hofman - zpracovatel mostní dokumentace a vysvětlil principy
své odpovědnosti za své zpracované posudky, které vyplývají zejména z autorizačního
zákona. Ing. Jiránek však reagoval, že mu ve smlouvě chybí konkrétní odpovědnost
zpracovatele za závěry ve zprávách v mostní dokumentaci, resp. záruka za to, že předložené
posudky a zjištěné závěry v nich jsou v pořádku a jsou pravdivé. Pan Hofman odpověděl, že
se nebrání tomu, aby nějaká formulace byla do smlouvy zapracována. Na základě tohoto
jednání se členové rady s panem Hofmanem dohodli, že do Servisní smlouvy č. 11-2012-01
(příloha originálu zápisu) bude zapracován do článku 6 - Odpovědnost za škodu odstavec 6.3
ve znění: "Odpovědnost za následky chyb ve zpracované a předané dokumentaci nese
zhotovitel."
Dále byl Radě města předložen posudek - běžná prohlídka opěrné zdi o domu čp. 463 ve Staré
aleji (viz příloha originálu zápisu), kdy vlastníkem opěrné zdi je soukromý vlastník nikoliv
město). Na základě šetření ze dne 31.1.2013 bylo posudkem konstatováno, že opěrná zeď je v
havarijním stavu a ohrožuje přilehlou místní komunikaci, kterou je třeba urychleně uzavřít a
opěrnou zeď zajistit betonovými svodidly a zahájit její opravu. V rámci diskuse bylo
konstatováno, že město není vlastníkem opěrné zdi, ale musí podat podnět stavebnímu úřadu,
aby urychleně vydal rozhodnutí o zabezpečení stavby v havarijním stavu.
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USNESENÍ č. RM/799/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že do smlouvy bude doplněn do článku 6 - Odpovědnost za
škodu odstavec 6.3 ve znění: "Odpovědnost za následky chyb ve zpracované a
předané dokumentaci nese zhotovitel."
bere na vědomí
b)
opatření z běžné prohlídky opěrné zdi o domu čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha
originálu zápisu), kdy vlastníkem opěrné zdi je soukromý vlastník nikoliv město). Na
základě šetření ze dne 31.1.2013 bylo posudkem konstatováno, že opěrná zeď je v
havarijním stavu a ohrožuje přilehlou místní komunikaci, kterou je třeba urychleně
uzavřít a opěrnou zeď zajistit betonovými svodidly a zahájit její opravu.
dává
c)
podnět stavebnímu úřadu, aby urychleně vydal rozhodnutí o zabezpečení stavby
(opěrná zeď u domu čp. 463 ve Staré aleji) v havarijním stavu v souladu s posudkem
dle bodu b) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

2. Investiční akce města - výběrová řízení
1) Rekonstrukce školní jídelny
Členové rady se zabývali návrhem Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu), která bude
přílohou Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na tuto akci jako závazný
vzor smlouvy. Byly projednány připomínky Mgr. Huspeka a dále byla smlouva upravena z
hlediska stavebního dle návrhu Ing. Jiránka (projednávání úprav je zachyceno na zvukovém
záznamu z diktafonu). Konečný návrh smlouvy se zapracovanými úpravami zpracuje
tajemnice MěÚ a zašle Ing. Jiránkovi ke kontrolnímu odsouhlasení.
Dále se rada zabývala návrhem Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na
tuto akci (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byla upravena dle výše uvedeného závazného
vzoru smlouvy. Výzva v rámci zjednodušeného podlimitního řízení bude zaslána pěti předem
vybraným zájemcům a bude zveřejněna na profilu zadavatele do konce lhůty pro podání
nabídek, tj. do 12.3.2013. Rada vybrala pět stavebních firem, a to:
• KTstav s.r.o. se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
• Jaroslav Folc – AP STAV, se sídlem Mladé Buky 399, 542 23 Mladé Buky
• Ladislav Ábel – stavební firma DÁN, se sídlem Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4
• STAVEBNĚ DOPRAVNÍ s.r.o., se sídlem Zahradní 75, 541 01 Trutnov
• STAVIR s.r.o., se sídlem Kalná Voda 2. 542 23 Mladé Buky
Dále rada jmenovala členy komise pro otevírání obálek, které proběhne 13.3.2013 od 9,00
hodin na radnici, a to Ing. Jiřího Špetlu, p. Bohuslava Krčmáře a Ing. Jana Hanuše.
Návrh na složení hodnotící komise bude předložen na příštím jednání rady.
2) Výstavba tělocvičny
S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky dle rozpočtu v prováděcí projektové
dokumentaci ve výši 24.921.989,-Kč bez DPH (otevřené řízení na podlimitní veřejnou
zakázku) starosta předložil návrh poptat pět firem, které mají zkušenosti se zadáváním
veřejných zakázek, a to:
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• Centrum evropského projektování a.s. se sídlem Soukenická 54/8, Hradec Králové, IČ 275
29 576
• Regional Development Agency se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČ 701 57
855
• Ing. Jan Tomek se sídlem Zahradní 30, Malé Svatoňovice, IČ 620 23 373
• DABONA s.r.o. se sídlem Sokolovská 628, Rychnov n. Kněžnou, IČ 648 26 996
• eFact, s.r.o. se sídlem Pomněnková 4, Jablonec nad Nisou, IČ 273 09 304
Výzva v rámci tohoto poptávkového řízení bude také zveřejněna pro neomezený počet
zájemců.
Dále se rada zabývala vypsáním poptávkového řízení na výkon technického dozoru na tuto
akci s tím, že tato výzva bude také zveřejněna pro neomezený počet zájemců.
Poptávkové řízení na výběr bankovního ústavu pro poskytnutí úvěru bude zveřejněno až po
schválení financování celé akce zastupitelstvem. V době jednání rady není jasné, zda bude
výstavba realizována plně z vlastních prostředků města či za pomoci úvěru a vzhledem k
předpokládané hodnotě investiční akce je toto rozhodnutí na zastupitelstvu (samotné přijetí
úvěru je pak vyhrazenou pravomocí zastupitelstva). Za tímto účelem bude svoláno
mimořádné jednání zastupitelstva někdy v měsíci dubnu.
Dále starosta předložil radě na zvážení cenovou nabídku od Ing. Jiřičkové na zpracování
kontrolního rozpočtu ve zpracované projektové dokumentaci (částka cca 20 tis. Kč). Ing.
Jiránek reagoval, že nechápe, proč by se měl kontrolní rozpočet dělat, že se jedná o zbytečný
finanční výdaj, protože za stávající rozpočet v rámci zpracované projektové dokumentace
nese zpracovatel zodpovědnost. Starosta odpověděl, že dostal nabídku toto nechat zpracovat.
Ing. Jiránek reagoval, že se mu zdá, že je zbytečně složité a v případě nesrovnalostí to vše
povede k zbytečným časovým tahanicím.
Vzhledem k výše popsanému nedošlo k žádnému jednoznačnému závěru.
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 týdne, včetně dokumentace. 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
Starosta oslovil firmy schválené na posledním jednání rady s tím, že, cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v DPS zpracovávají. Výsledky
poptávkového řízení budou předloženy radě, jakmile budou městu doručeny.
Tajemnice dále doplnila, že záležitost s Ing. Roman Matouškem byla předána 8.2.2013
právníkovi města Mgr. Huspekovi k řešení soudní cestou. Jedná se o celkovou dlužnou částku
ve výši 59.900,-Kč (20.000 Kč uhrazená záloha dle smlouvy, 39.900 Kč smluvní pokuta za
neodevzdání předmětu díla za období od 28.8.2012 do 7.1.2013).
USNESENÍ č. RM/800/48/2013
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, zpracování PD na rekonstrukci
topení v DPS s tím, že závěry k jednotlivým investičním akcím jsou popsány v zápise - viz
výše.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
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3. Zabezpečení schodů máchadla v nábřežní zdi v Lipové ulici
Radě města byl stavebním technikem předložen návrh na zabezpečení schodů máchadla v
nábřežní zdi mezi bowlingem a městskými garážemi včetně cenové nabídky pana Veverky ve
výši 14.620,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/801/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh na zabezpečení schodů máchadla v nábřežní zdi mezi bowlingem a městskými
garážemi včetně cenové nabídky pana Veverky ve výši 14.620,-Kč bez DPH, protože v
Lipové ulici je břeh řeky po celé délce otevřený a zabezpečit pouze schodiště je zbytečné.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Musilových o koupi pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú.
Maršov II. Po tomto pozemku vede přístupová cesta k domu manželů Musilových a částečně i
kus zahrady.
USNESENÍ č. RM/802/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití - ostatní komunikace, o výměře 113 m2.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
5. Převod finančních prostředků z ukončeného vkladového účtu u ČS na spořící účet u
ČSOB
Radě města byly předloženy následující informace o stavu volných finančních prostředků:
Dnem 27.1.2013 skončila doba platnosti uložení volných finančních prostředků ve výši 3 mil.
Kč u České spořitelny, a.s.
Na základě kontaktního telefonu od Ing. Hynkové z České spořitelny a po další předběžné
konzultaci s Mgr. Týfou byly tyto finanční prostředky včetně úroků za celý rok ve výši
24.200 Kč (p.a. 0,80%) převedeny dne 7.2.2013 na základní běžný účet u České spořitelny a
neprodleně poté byla částka 3 mil. Kč převedena na spořící účet u ČSOB.
V současné době není ze strany bankovních institucí zájem o volné finanční prostředky,
vyhlašovaná úroková sazba ČNB je na nule a prakticky volné finanční prostředky není
bezpečně kam umístit za účelem zhodnocení, které by pokrylo alespoň inflaci.
Vývoj spořícího účtu u ČSOB (smluvní individuální sazba pro město: +0,50% nad
vyhlašovanou úrokovou sazbu, platnost do 30.6.2013):
k 1.1.2012:úroková sazba1,50%
10.8.2012:pokles na 1,30%
31.10.2012:pokles na 1,29%
Za rok 2012 bylo na spořicí účet celkem na úrocích připsáno 416.043,23 Kč.
Stav spořicího účtu k 31.12.2012:
30.283.453,15 Kč
Převod 7.2.2013
+ 3.000.000,00 Kč
+ 989.000,00 Kč(zaokrouhleno)
Převod zůstatku ZBÚ k 31.12.2012
Celkový aktuální stav spořicího účtu
34.272.000,00 Kč (zaokrouhleno).
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USNESENÍ č. RM/803/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o stavu volných finančních prostředků města na spořících účtech (viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
6. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen v rámci pravidelné kontroly plnění usnesení rady výpis nesplněných
usnesení rady dle stavu k 8.2.2013 (viz příloha originálu zápisu). Byla provedena kontrola
nesplněných usnesení, komentáře byly zaznamenány do modulu evidence usnesení. V souvislosti s
kontrolou nesplněných usnesení byla přijata následující doplňující usnesení:
USNESENÍ č. RM/804/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ve věci nesplněného usnesení rady č. RM/233/15/2011 z 15.6.2011: Rada města pověřuje Ing.
Hanuše, aby zajistil cenovou nabídku od firmy Čerpadla Vrchlabí s.r.o.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku ve věci usnesení rady č. RM/784/46/2013 ze dne 16.1.2013, aby zajistil u geodeta
dopracování geometrického zaměření do jednání zastupitelstva dne 13.3.2013.
schvaluje
c)
ve věci usnesení rady č. RM/794/47/2013 na základě předložených objemových propočtů
zpracování varianty na jeden objekt hasičské zbrojnice se zázemím v Lázeňské ulici.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

7. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú.
Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 16 237 m2. Na posledním jednání
zastupitelstva byla usnesením zrušena schválená směna za pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Nájemní smlouva s původním nájemcem byla vypovězena k 31.10.2012.
USNESENÍ č. RM/805/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 16 237 m2 s dobou trvání do případné směny pozemku v budoucnu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 13.2.2013 ve 20:15 hodin. Další schůze rady proběhne
27.2.2013 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 18.2.2013. Nedílnou součástí zápisu je
výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 13.2.2013.

……………………………………….

……………………………………

Bohuslav Krčmář
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.02.2013
USNESENÍ č. RM/799/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Servisní smlouvy č. 11-2012-01 o provedení mostního servisu (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že do smlouvy bude doplněn do článku 6 - Odpovědnost za
škodu odstavec 6.3 ve znění: "Odpovědnost za následky chyb ve zpracované a
předané dokumentaci nese zhotovitel."
bere na vědomí
b)
opatření z běžné prohlídky opěrné zdi o domu čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha
originálu zápisu), kdy vlastníkem opěrné zdi je soukromý vlastník nikoliv město). Na
základě šetření ze dne 31.1.2013 bylo posudkem konstatováno, že opěrná zeď je v
havarijním stavu a ohrožuje přilehlou místní komunikaci, kterou je třeba urychleně
uzavřít a opěrnou zeď zajistit betonovými svodidly a zahájit její opravu.
dává
c)
podnět stavebnímu úřadu, aby urychleně vydal rozhodnutí o zabezpečení stavby
(opěrná zeď u domu čp. 463 ve Staré aleji) v havarijním stavu v souladu s posudkem
dle bodu b) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/800/48/2013
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, zpracování PD na rekonstrukci
topení v DPS s tím, že závěry k jednotlivým investičním akcím jsou popsány v zápise - viz
výše.
USNESENÍ č. RM/801/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh na zabezpečení schodů máchadla v nábřežní zdi mezi bowlingem a městskými
garážemi včetně cenové nabídky pana Veverky ve výši 14.620,-Kč bez DPH, protože v
Lipové ulici je břeh řeky po celé délce otevřený a zabezpečit pouze schodiště je zbytečné.
USNESENÍ č. RM/802/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití - ostatní komunikace, o výměře 113 m2.
USNESENÍ č. RM/803/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
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bere na vědomí
informace o stavu volných finančních prostředků města na spořících účtech (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/804/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ve věci nesplněného usnesení rady č. RM/233/15/2011 z 15.6.2011: Rada města
pověřuje Ing. Hanuše, aby zajistil cenovou nabídku od firmy Čerpadla Vrchlabí s.r.o.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku ve věci usnesení rady č. RM/784/46/2013 ze dne 16.1.2013, aby zajistil u
geodeta dopracování geometrického zaměření do jednání zastupitelstva dne
13.3.2013.
schvaluje
c)
ve věci usnesení rady č. RM/794/47/2013 na základě předložených objemových
propočtů zpracování varianty na jeden objekt hasičské zbrojnice se zázemím v
Lázeňské ulici.
USNESENÍ č. RM/805/48/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý
travní porost, o výměře 16 237 m2 s dobou trvání do případné směny pozemku v budoucnu.
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