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č.j. SVO/487/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.02.2013
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.

Návrh programu 15. veřejného zasedání ZM dne 13.3.2013

2.

Revitalizace náměstí - aktuální informace starosty

3.

Žádost o zabezpečení vchodových dveří do bytového domu čp. 510

4.

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce školní
jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"

6.

Přidělení bytu v DPS

7.

Schválení odpisového plánu

1. Návrh programu 15. veřejného zasedání ZM dne 13.3.2013
Radě města byl předložen návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 13.3.2013. Tento návrh byl doplněn o bod 10 - Rozpočtové opatření
č. 1/2013, do kterého je třeba zapracovat finanční prostředky ve výši 139.000 Kč na opravu
stroje Reform. Finanční prostředky na tuto opravu byly zahrnuty do posledního rozpočtového
opatření roku 2012, ale faktura za opravu dorazila na město až koncem ledna 2013 a není
uhrazena vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rámci rozpočtu 2013. Na tuto
opravu byla nahlášena na pojišťovnu pojistná událost ze strojního pojištění majetku města,
výše pojistného plnění pro město zatím není v době jednání rady známa, protože pojistná
událost ještě nebyla ukončena.
USNESENÍ č. RM/806/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 13.3.2013 (viz příloha
originálu zápisu) s doplněním o bod 10 - Rozpočtové opatření č.1/2013 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Revitalizace náměstí - aktuální informace starosty
Starosta města seznámil radu s aktuálními informacemi ohledně plánované opravy spodní
cesty do Janských Lázní a s ní spojené revitalizace náměstí. Podle posledních informací by
mělo dojít k zúžení komunikace v prostoru náměstí a dále projektanti řeší problém s
odvodněním povrchových vod z komunikace, protože Správa KRNAP nesouhlasí s
odvodněním do potoka. Se zúžením komunikace zásadně nesouhlasil Ing. Jiránek s tím, že
pokud bude město účastníkem stavebního řízení, tak by mělo podat námitku. Dále mgr.
Hynek doplnil, že celá vrchní komunikace kolem Duncanu je odvodněna směrem do potoka a
Správě KRNAP to nevadí a požádal starostu, aby kontaktoval v tomto smyslu ředitele Správy
KRNAP.
USNESENÍ č. RM/807/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
aktuální informace starosty ohledně plánované opravy spodní cesty do Janských Lázní a s ní
spojené revitalizace náměstí (viz zápis) s tím, že se k otázce plánu revitalizace náměstí rada
vrátí, až bude vyřešena otázka odvodnění povrchových vod z tělesa komunikace a přilehlých
chodníků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Žádost o zabezpečení vchodových dveří do bytového domu čp. 510
Radě města byla předložena žádost správce domu pana Šestáka o zabezpečení vchodových dveří
do bytového domu čp. 510, protože se v domě již několikrát vyskytl spící několikrát trestaný
bezdomovec. Vchodové dveře z ulice 5.května se samy nedovírají a dle návrhu pana Šestáka by
bylo vhodné je opatřit např. pomocí systému BRANO. Ing. Jiránek reagoval, že vůbec nechápe,
proč je tato žádost v radě a že by se o zabezpečení dveří měli postarat sami nájemci domu.
Tajemnice odpověděla, že bytový dům je ve vlastnictví města a nájemníci se podle jejího názoru
určitě nebudou finančně skládat na opravu, resp. zabezpečení majetku města.

USNESENÍ č. RM/808/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost správce domu pana Šestáka o zabezpečení vchodových dveří do bytového domu čp.
510, protože se v domě již několikrát vyskytl spící několikrát trestaný bezdomovec s tím, že
rada pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby prověřil stav vchodových dveří a
předložil radě návrh řešení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Kristiana Hassmanna o prodej pozemku p.p.č.
808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná
půda, o výměře 262 m2.
USNESENÍ č. RM/809/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 262 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce školní
jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh na jmenování členů hodnotící komise, jejich náhradníků a
zapisovatelky na hodnocení podaných nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou", a to:
p.č.
člen
náhradník
Ing. Jan Hanuš
1
Ing. Václav Jiránek
Mgr. Jan Hainiš
2
Ing. Jiří Špetla
Bohuslav
Krčmář
3
Martin Vlášek
Ing. Věra Javůrková
4
Jiří Vlček
Ing. Josef Hůrka
5
Ing. arch. Roman Žatecký
Zapisovatelka:
Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/810/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
členy hodnotící komise, jejich náhradníky a zapisovatelku na hodnocení podaných nabídek v
rámci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou",
a to:
člen
náhradník
p.č.
Ing. Jan Hanuš
1
Ing. Václav Jiránek
Mgr. Jan Hainiš
2
Ing. Jiří Špetla
Bohuslav Krčmář
3
Martin Vlášek
Ing. Věra Javůrková
4
Jiří Vlček
Ing. Josef Hůrka
5
Ing. arch. Roman Žatecký
Zapisovatelka:
Ing. Ivana Balcarová
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Přidělení bytu v DPS
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení uvolněného bytu č. 45 v
Domě s pečovatelskou službou, a to podle aktuálního pořadníku nejprve nabídnout přidělení
bytu paní Janě Bejrové. Pokud pí Bejrová přidělení bytu odmítne, další žadatelkou v pořadí je
paní Marta Bönschová - trvale bytem Horní Maršov (v tomto případě musí žadatelka dle
pravidel uhradit ve lhůtě jednorázový příspěvek ve výši 80.000 Kč). Pokud by pí Bönschová
přidělení bytu odmítla nebo neuhradila ve stanovené lhůtě jednorázový příspěvek, dalším
žadatelem v pořadí je pan Zdeněk Dubský.
USNESENÍ č. RM/811/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou, a to podle aktuálního
pořadníku nejprve nabídnout přidělení bytu paní Janě Bejrové. Pokud pí Bejrová přidělení
bytu odmítne, další žadatelkou v pořadí je paní Marta Bönschová - trvale bytem Horní
Maršov (v tomto případě musí žadatelka dle pravidel uhradit ve lhůtě jednorázový příspěvek
ve výši 80.000 Kč). Pokud by pí Bönschová přidělení bytu odmítla nebo neuhradila ve
stanovené lhůtě jednorázový příspěvek, dalším žadatelem v pořadí je pan Zdeněk Dubský.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
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7. Schválení odpisového plánu
Radě města byl předložen návrh odpisového plánu na nově pořízený majetek příspěvkovou
organizací Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - automobil Peugeot Partner v
pořizovací hodnotě 319.900 Kč (viz příloha originálu zápisu) včetně aktualizace rekapitulace
plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2013 (navýšení čtvrtletního odvodu do
rozpočtu zřizovatele za poslední čtvrtletí roku 2013).
USNESENÍ č. RM/812/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh odpisového plánu na nově pořízený majetek příspěvkovou organizací Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - automobil Peugeot Partner v pořizovací hodnotě
319.900 Kč (viz příloha originálu zápisu) včetně aktualizace rekapitulace plánu účetních
odpisů příspěvkové organizace na rok 2013 (navýšení čtvrtletního odvodu do rozpočtu
zřizovatele za poslední čtvrtletí roku 2013).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 27.2.2013 ve 18:45 hodin. Další schůze rady proběhne
mimořádně v pondělí 4.3.2013 od 17,30 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 28.2.2013.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
27.2.2013.

……………………………………….

……………………………………

Bohuslav Krčmář
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 49. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.02.2013
USNESENÍ č. RM/806/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 13.3.2013 (viz příloha
originálu zápisu) s doplněním o bod 10 - Rozpočtové opatření č.1/2013 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/807/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
aktuální informace starosty ohledně plánované opravy spodní cesty do Janských Lázní a s ní
spojené revitalizace náměstí (viz zápis) s tím, že se k otázce plánu revitalizace náměstí rada
vrátí, až bude vyřešena otázka odvodnění povrchových vod z tělesa komunikace a přilehlých
chodníků.
USNESENÍ č. RM/808/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost správce domu pana Šestáka o zabezpečení vchodových dveří do bytového domu čp.
510, protože se v domě již několikrát vyskytl spící několikrát trestaný bezdomovec s tím, že
rada pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby prověřil stav vchodových dveří a
předložil radě návrh řešení.
USNESENÍ č. RM/809/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 262 m2.
USNESENÍ č. RM/810/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
členy hodnotící komise, jejich náhradníky a zapisovatelku na hodnocení podaných nabídek v
rámci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou",
a to:
p.č.
člen
náhradník
Ing. Jan Hanuš
1
Ing. Václav Jiránek
Mgr. Jan Hainiš
2
Ing. Jiří Špetla
Bohuslav Krčmář
3
Martin Vlášek
Ing. Věra Javůrková
4
Jiří Vlček
Ing. Josef Hůrka
5
Ing. arch. Roman Žatecký
Zapisovatelka:
Ing. Ivana Balcarová
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USNESENÍ č. RM/811/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou, a to podle aktuálního
pořadníku nejprve nabídnout přidělení bytu paní Janě Bejrové. Pokud pí Bejrová přidělení
bytu odmítne, další žadatelkou v pořadí je paní Marta Bönschová - trvale bytem Horní
Maršov (v tomto případě musí žadatelka dle pravidel uhradit ve lhůtě jednorázový příspěvek
ve výši 80.000 Kč). Pokud by pí Bönschová přidělení bytu odmítla nebo neuhradila ve
stanovené lhůtě jednorázový příspěvek, dalším žadatelem v pořadí je pan Zdeněk Dubský.
USNESENÍ č. RM/812/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh odpisového plánu na nově pořízený majetek příspěvkovou organizací Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - automobil Peugeot Partner v pořizovací hodnotě
319.900 Kč (viz příloha originálu zápisu) včetně aktualizace rekapitulace plánu účetních
odpisů příspěvkové organizace na rok 2013 (navýšení čtvrtletního odvodu do rozpočtu
zřizovatele za poslední čtvrtletí roku 2013).
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