*MESUX000E26B*
č.j. SVO/957/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.04.2013
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Týfa, Mgr. Petr Hynek,
Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ)

2.

Otevírání nabídek na pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II

3.

Návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku města

4.

Cenová nabídka na vybrané práce na mostních objektech

5.

Ocenění revizních závad vyplývajících z provedené revize hromosvodů

6.

Stanovisko pana Michela k odkoupení pozemků kolem domu čp. 236

7.

Zpráva hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zpracování
projektové dokumentace – Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou,
pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou“

8.

Prodloužení nájmu v bytech v čp. 302

9.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

10.

Cenová nabídka na likvidaci splaškových vod na hřišti

11.

Cenová nabídka na dopravní zrcadla a dopravní značení

12.

Návrh na zrušení plakátovací plochy na proti poště a umístění vývěsky pro důchodce

13.

Cenová nabídka na opravu vchodových dveří v čp. 510

14.

Žádost nájemce restaurace na stadionu

15.

Návrh Smlouvy o dílo - zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS

16.

Návrh Smlouvy o dílo - činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci školní jídelny
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17.

Návrh mandátní smlouvy - činnost TDI při rekonstrukci školní jídelny

18.

Výstavba tělocvičny - návrh financování

19.

Hřbitovní zeď - cenová nabídka Ing. Chaloupského

20.

Krakonošova Muchomůrka

1. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci
s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ)
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
stavební práce na akci s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části
radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo. Dále byla radě
předložena bilance vybouraného materiálu. Starosta dal slovo Ing. Jiránkovi, kterého po
minulé radě požádal, aby se spojil s projektantem Ing. Žateckým za účelem dopracování
projektové dokumentace. Ing. Jiránek řekl, že s Ing. Žateckým hovořil, že si vysvětlili
záležitost kolem vybouraného materiálu a dotázal se, zda byl doplněn i rozpočet o
požadované položky, související s přesunem hmot dle této bilance. Tajemnice odpověděla, že
nikoliv.
Dále se Mgr. Hynek dotázal, zda jsou do rozpočtu zapracovány práce kolem opravy střechy
na radnici a bývalém kině. Ing. Hanuš odpověděl, že oprava střechy bude samostatná akce, při
které bude pouze poskytnuta součinnost s vybranou firmou, která bude provádět opravu
fasády na zadní straně radnice (využití lešení apod.). Ing. Jiránek navrhl, aby rozsah prací na
obou střechách byl rovněž konzultován s projektantem a aby projektant připravil jednoduchý
rozpočet těchto nezbytných oprav proto, aby všichni uchazeči měli stejné zadávací podmínky.
Rada požaduje poptat alespoň tři firmy na opravu střech.
USNESENÍ č. RM/826/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání návrhu Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební
práce na akci s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části
radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo, protože je
třeba aktualizovat projektantem rozpočet této akce.
pověřuje
b)
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil urychleně u projektanta zpracování
jednoduchého rozpočtu nezbytných oprav střechy radnice a bývalého kina proto,
aby všichni uchazeči měli stejné zadávací podmínky. Dále jej rada pověřuje, aby
zajistil nejméně tři cenové nabídky na tuto opravu tak, aby práce mohly probíhat v
součinnosti se zhotovitelem, který bude provádět opravu zadní fasády radnice
(společné využití lešení apod.)
Hlasování:

pro – 5

proti – 0
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zdržel se – 0

2. Otevírání nabídek na pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky na pronájem pozemku p.p.č.
207/6 v k.ú. Maršov II o výměře 16 237 m2 na dobu určitou do 31.10.2013 za minimální
nájemné ve výši 0,20 Kč / 1 m2 / rok. Obálky byly rozlepeny a byly zjištěny následující
nabídky:
1) Tomáš Zelenka nabídl 13.010,-Kč za období od 15.4. - 31.10.
2) Eva Říhová nabídla 1,10 Kč / 1 m2 / rok
3) Yuriy Anton nabídl částku 32.474,-Kč za měsíce duben - říjen
4) Eva Tlachačová nabídla částku 6.780,-Kč / 1 m2 / rok
5) Otakar a Damar Tlachačovi nabídli částku 28.500,-Kč / 1 m2 / rok
Vzhledem k tomu, že nabídky byly různé, byl proveden přepočet na celkové roční nájemné u
všech nabídek takto:
1) Tomáš Zelenka - (13.010 : 200 dní) x 365 = 23.743,25 Kč - nabízené roční nájemné
2) Eva Říhová - 16 237 m2 x 1,10 = 17.860, 70 Kč - nabízené roční nájemné
3) Yuriy Anton + (32.474 : 7M) x 12M = 55.669,70 Kč - nabízené roční nájemné
4) Eva Tlachačová - 16.237 m2 x 6.780 Kč = 110.086.860,-Kč - nabízené roční nájemné
5) Otakar a Dagmar Tlachačovi - 16.237 m2 x 28.500 Kč = 462.754.500,-Kč - nabízené roční
nájemné
Protože poslední dvě nabídky nabízí závratné sumy ročního nájemného, rada celou záležitost
odložila s tím, že musí prověřit, zda někteří uchazeči myslí své nabídky skutečně vážně nebo
došlo z jejich strany o nepochopení formuláře.
USNESENÍ č. RM/827/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
výběr nájemce na pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, protože některé z nabídek jsou
zmatečné, ale jsou podány a jsou platné, a tudíž je třeba prověřit, zda je uchazeči myslí
skutečně vážně (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku města
Radě města byl předložen Mgr. Týfou návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku
města včetně podkladu pro pojištění majetku a odpovědnosti města (tabulka k ocenění) - viz
přílohy originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/828/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku města včetně znění přílohy - Soupis
pojišťovaného majetku a odpovědnosti a pověřuje Mgr. Petra Týfu, aby do příštího jednání
Rady města zajistil nabídky alespoň 4 pojišťoven. (Kooperativa Pojišťovna VIG, Česká
pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Pojišťovna Allianz).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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4. Cenová nabídka na vybrané práce na mostních objektech
Rada města se zabývala cenovou kalkulací mostního technika pana Jana Hofmana, Batňovice
245, IČ 620 51 512 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem cenové nabídky je provedení
periodických mostních prohlídek v roce 2013 u vybraných mostních objektů (viz příloha celkem 29.000,-Kč včetně DPH)) a dále cenové kalkulace na provedení prací na mostních
objektech:
01-M-01-UP-Maršov II (zpracování PD obnovy hydroizolace a odvodnění, vypracování
statického výpočtu zatížitelnosti, inženýrská činnost, to vše za 52.000,-Kč včetně DPH),
02-M-02-UP-Nový Svět (výměna ložisek - 150.000,-Kč včetně DPH),
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 13.000,-Kč
včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 7.500,-Kč
včetně DPH),
07-M-01-PRITOK-U Krčmářů (hlavní mostní prohlídka - 7.500,-Kč včetně DPH, bez nákladů
na účast odbornosti z řad České speleologické společnosti).
USNESENÍ č. RM/829/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedení prací na mostních objektech:
01-M-01-UP-Maršov II (zpracování PD obnovy hydroizolace a odvodnění,
vypracování statického výpočtu zatížitelnosti, inženýrská činnost, to vše za
52.000,-Kč včetně DPH),
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti 13.000,-Kč včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti 7.500,-Kč včetně DPH),
07-M-01-PRITOK-U Krčmářů (hlavní mostní prohlídka - 7.500,-Kč včetně DPH,
bez nákladů na účast odbornosti z řad České speleologické společnosti),
pokud celkový součet za nabízené cenové kalkulace výše bude snížen z 80.000,-Kč
na 65.000,-Kč včetně DPH.
pověřuje
b)
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby poptal nejméně tři firmy na provedení
prací na mostním objektu 02-M-02-UP-Nový Svět na všechny závady ve
zpracované mostní dokumentaci s tím, že dle návrhu Ing. Jiránka bude poptána také
firma Eurovia (bývalé SSŽ, a.s.), která v nedávné minulosti rekonstrukci mostu
provedla.
c)

starostu a stavebního technika města Ing. Hanuše, aby ve věci mostního objektu 07M-01-PRITOK - U Krčmářů oslovili pana Kadrmase, protože o čištění potoka se
kdysi v minulosti staraly papírny a mohl by vědět, kudy vede jeho trasa.

odkládá
d)
provedení periodických mostních prohlídek na neurčito s ohledem na finanční
náklady.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

5. Ocenění revizních závad vyplývajících z provedené revize hromosvodů
Radě města byly předloženy revizní zprávy o revizi hromosvodu na objektech čp. 474
(radnice), čp. 473 (bývalé kino), čp. 510 (bytový dům v ulici 5. května) a čp. 302 (bytový dům
na Sluneční stráni). Revizní zprávy vyhotovil revizní technik pan Martin Prokůpek, se sídlem
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Lípová 69, 541 01 Trutnov, IČ 691 60 627. Revizní zprávy konstatují, že kromě bytového
domu čp. 302 na Sluneční stráni hromosvodní a uzemňovací zařízení v ostatních objektech
neodpovídají platným normám ČSN a nejsou schopna bezpečného a spolehlivého provozu.
Zároveň s revizními zprávami předložil pan Martin Prokůpek cenové nabídky na odstranění
revizních závad na všechny objekty. Ing. Jiránek navrhl poptat minimálně další dvě firmy,
mezi nimi například HABR Trutnov spol. s r.o.
USNESENÍ č. RM/830/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
revizní zprávy o revizi hromosvodu na objektech čp. 474 (radnice), čp. 473 (bývalé
kino), čp. 510 (bytový dům v ulici 5. května) a čp. 302 (bytový dům na Sluneční
stráni) od revizního technika pana Martina Prokůpka, se sídlem Lípová 69, 541 01
Trutnov, IČ 691 60 627 (viz přílohy originálu zápisu), které konstatují, že kromě
bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni hromosvodní a uzemňovací zařízení
v ostatních objektech neodpovídají platným normám ČSN a nejsou schopna
bezpečného a spolehlivého provozu. Zároveň rada bere na vědomí cenovou nabídku
pana Prokůpka na odstranění revizních závad.
pověřuje
b)
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby poptal nejméně další dvě firmy mezi
nimi například HABR Trutnov spol. s r.o., aby zpracovaly cenovou nabídku na
odstranění revizních závad na objektech uvedených v bodě a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

6. Stanovisko pana Michela k odkoupení pozemků kolem domu čp. 236
Radě města byl předložen dopis pana Jana Michela (viz příloha originálu zápisu) ohledně
nabídnuté směny pozemků, která byla schválena na 13. veřejném zasedání zastupitelstva dne
14.11.2012 a která nebyla dosud uskutečněna. Panu Michelovi byl předán znalecký posudek
s oceněním pozemků dle usnesení zastupitelstva. Pan Michel se ve svém dopise odvolává na
tento posudek a tvrdí, že v něm chybí ocenění části pozemku p.p.č. 440/1, na kterém je
umístěn transformátor a nádoba na posyp. Mgr. Hynek si vyžádal znalecký posudek. Ing.
Hůrka jej předložil. Mgr. Hynek zjistil, že nechápe stanovisko pana Michela, protože součástí
znaleckého posudku je ocenění výše zmiňovaného pozemku, a to cenou 43,60 Kč / 1 m2.
Dále Mgr. Hynek konstatoval, že umístění transformátoru není věcí města, ale společnosti
ČEZ, protože to je její majetek a dále řekl, že si myslí, že posypovou nádobu lze přemístit na
pozemek města v dané lokalitě. Při prověřování situace v mapě bylo dále zjištěno, že plot
manželů Michelových pravděpodobně leží na pozemku města p.p.č. 715/1 a toto je třeba
geodetickým zaměřením zjistit.
Mgr. Hynek navrhl, že je třeba celou tuto záležitost vyřešit na místě v rámci společného
jednání, geodeticky vše znovu prověřit a připravit pro zastupitelstvo výsledek jednání.
USNESENÍ č. RM/831/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemné stanovisko pana Jana Michela ve věci neuskutečněné směny pozemků na Sluneční
stráni kolem jeho domu čp. 236 s tím, že je třeba celou tuto záležitost vyřešit na místě v rámci
společného jednání, geodeticky vše znovu prověřit a připravit pro zastupitelstvo výsledek
jednání (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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7. Zpráva hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zpracování
projektové dokumentace – Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou,
pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou“
Radě města byla předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba
hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou, pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ vedenou v rámci poptávkového řízení mimo režim zákona o veřejných
zakázkách (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/832/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba hasičské
zbrojnice ve Svobodě nad Úpou, pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ vedenou v rámci poptávkového řízení mimo režim zákona o
veřejných zakázkách (dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
rozhodla
b)
o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to uchazeče
Ing. Zdeňka Fibikara - DRUPOS, se sídlem Polních myslivců 115, 541 01
Trutnov, IČ 135 31 212.
schvaluje
c)
návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha originálu
zápisu) v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu s bodem b)
tohoto usnesení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)

8. Prodloužení nájmu v bytech v čp. 302
Radě města byla předložena informace pí Petržílkové, že v bytovém domě na Sluneční stráni
končí 31.5.2013 nájem v bytech č. 1 a č 6 s tím, že navrhuje prodloužení nájmu o další rok
s ohledem na výbornou platební morálku obou nájemců a dále proto, že oba nájemci platí
nájemné na základě výběrového řízení, které je v případě bytu č. 1 dokonce o 15,-Kč vyšší,
než nájemné stanovené novým znaleckým posudkem na zjištění obvyklého nájemného a
v případě bytu č. 6 je nižší pouze o cca 600,-Kč.
USNESENÍ č. RM/833/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení nájmu v bytě č. 1 v domě čp. 302 na Sluneční stráni současnému
nájemci o další jeden rok, tj. do 31.5.2013 za stejné nájemné jako dosud, protože
toto nájemné je v souladu s novým znaleckým posudkem na zjištění obvyklého
nájemného v tomto bytě.
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prodloužení nájmu v bytě č. 6 v domě čp. 302 na Sluneční stráni současnému
nájemci o další jeden rok, tj. do 31.5.2013, ovšem za nájemné ve výši dle
aktuálního znaleckého posudku na zjištění obvyklého nájemného v tomto bytě,
protože v případě zvýšení nájemného se bude postupovat vůči všem nájemníkům
stejně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

9. Přidělení uvolněného bytu v DPS
Radě města byl předložen návrh Mgr. Hynkové na přidělení uvolněného bytu č. 39 panu
Miroslavu Hoffmannovi ze Svobody nad Úpou na základě provedeného místního šetření
v rehabilitačním středisku v Hostinném a současně dle aktuálního pořadníku ze dne
10.4.2013, kdy pan Hoffmann získal 115 bodů, a to především z důvodu zdravotní a sociální
naléhavosti.
USNESENÍ č. RM/834/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou panu Miroslavu Hoffmannovi (viz
zápis), v případě, že pan Miroslav Hoffmann přidělení bytu odmítne, přidělit byt panu Pavlu
Sedláčkovi.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
10. Cenová nabídka na likvidaci splaškových vod na hřišti
Radě města byla přeložena stavebním technikem aktualizovaná cenová nabídka na dodávku
čerpací technologie splaškových vod pro objekt čp. 222 na městském stadionu (ubytovna,
šatny a restaurace) ve výši 68.730,-Kč bez DPH. Technologie čerpání bude instalována do
prostor stávající čistírny odpadních vod, která bude tímto zrušena.
USNESENÍ č. RM/835/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
aktualizovanou cenovou nabídku na dodávku čerpací technologie splaškových vod pro objekt
čp. 222 na městském stadionu (ubytovna, šatny a restaurace) ve výši 68.730,-Kč bez DPH
s tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Cenová nabídka na dopravní zrcadla a dopravní značení
Radě města byl předložen stavebním technikem návrh na osazení dopravních zrcadel a
dopravních značek v rámci města (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/836/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na osazení dopravních zrcadel a dopravních značek v rámci města (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že je nutné vzít v úvahu stávající rozpočtové prostředky ve výši 42.000,-Kč a
v případě vyšší potřebnosti zajistit nejprve rozpočtovou změnu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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12. Návrh na zrušení plakátovací plochy naproti poště a umístění vývěsky pro
důchodce
Radě města byl předložen stavebním technikem návrh na zrušení plakátovací plochy naproti
poště a umístění vývěsky pro důchodce, která je ve schváleném rozpočtu na letošní rok.
Členové rady dlouho diskutovali nad tímto tématem a výsledkem této debaty jsou následující
usnesení:
USNESENÍ č. RM/837/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vybudování nové plakátovací plochy naproti poště s tím, že součástí této plochy
bude uzamykatelná vývěska pro důchodce a pověřuje stavebního technika
zajištěním této akce s vazbou na rozpočet, případně rozpočtové opatření.
b)

aby na velkoplošném billboardu u autobusového nádraží byl instalován reklamní
polep „K pronájmu + kontaktní telefon“ a pověřuje stavebního technika
zajištěním tohoto úkolu.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

13. Cenová nabídka na opravu vchodových dveří v čp. 510
Radě města byla stavebním technikem předložena cenová nabídka na opravu vchodových
dveří v bytovém domě č. 510 ve výši 5.244,-Kč včetně DPH od pana Tomáše Horkého, se
sídlem Polská 215, 541 01 Trutnov, IČ 866 90 194. Za nájemce žádost podal pan Šesták
s ohledem na pohyb bezdomovců po chodbách, kteří zde i přespávají. Dveře jsou atypické a
jedno křídlo má poškozený (částečně vylomený) horní pant a tudíž je křídlo nakloněné.
Zámky jsou nefunkční a vzhledem k atypu dveří neopravitelné. Je nutné provést vyvložkování
pro osazení nových zámků.
USNESENÍ č. RM/836/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu vchodových dveří v bytovém domě č. 510 ve výši 5.244,-Kč
včetně DPH od pana Tomáše Horkého, se sídlem Polská 215, 541 01 Trutnov, IČ 866 90 194.
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
(Ing. Jiránek)
14. Žádost nájemce restaurace na stadionu
Radě města byla předložena žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o
prominutí nájemného za měsíc duben s ohledem na minimální návštěvnost během celé zimy.
V dopise nájemce uvádí, že v zimních měsících k malé návštěvnosti určitě přispívá
nedostatečné veřejné osvětlení, dále poukazuje na fakt, že po celou dobu nájmu, tj. od
1.11.2011 zajišťuje provoz toalet včetně veškerých hygienických potřeb, které slouží nejen
návštěvníkům restaurace, ale komukoliv, kdo navštíví městský stadion.
Tajemnice doplnila, že paní Kočová je po dlouhé době velice solidním nájemcem, který má
skvělou platební morálku, svěřený majetek města udržuje v naprostém pořádku a čistotě a
současná minimální návštěvnost určitě souvisí i s dlouhým trváním chladné zimy až do půlky
dubna.
Členové rady diskutovali nad žádostí paní Kočové a nakonec přijali následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/839/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o prominutí
nájemného za měsíc duben 2013.
schvaluje
b)
poskytnutí měsíčního příspěvku ve výši 200,-Kč zpětně od začátku nájemního
vztahu města s paní Jarmilou Kočovou, tj. od 1.11.2011, za zajišťování provozu
toalet v budově čp. 222 na městském stadionu včetně veškerých hygienických
potřeb, protože toalety slouží všem návštěvníkům městského stadionu a nikoliv jen
hostům restaurace. K datu 30.4.2013 bude proveden zápočet vůči nájemnému za
měsíc duben 2013. Za další měsíce pak bude příspěvek poskytován vždy zpětně
k datu 31.12.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

15. Návrh Smlouvy o dílo - zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS
Radě města byl starostou předložen návrh Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/840/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou do příští rady s tím, že
si členové rady v rámci podkladových materiálů vyžádali znění původní smlouvy s Ing.
Romanem Matouškem, protože specifikace předmětu díla není jednoduchou záležitostí a je
třeba provést důkladnou kontrolu původní smlouvy a nového návrhu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
16. Návrh Smlouvy o dílo - činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci školní jídelny
Radě města byl předložen starostou návrh Smlouvy a dílo č. 15_2013 se společností
S.E.Q. spol. s r.o., která je zastoupena panem Vladimírem Šichem, se sídlem
Pampelišková 513, 541 02 Trutnov 4, IČ 275 23 250, na činnost koordinátora BOZP při
rekonstrukci školní jídelny od května 2013.
USNESENÍ č. RM/841/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy a dílo č. 15_2013 se společností S.E.Q. spol. s r.o., která je zastoupena panem
Vladimírem Šichem, se sídlem Pampelišková 513, 541 02 Trutnov 4, IČ 275 23 250, na
činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci školní jídelny od května 2013 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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17. Návrh mandátní smlouvy - činnost TDI při rekonstrukci školní jídelny
Radě města byl předložen starostou návrh mandátní smlouvy č. 21204 s Ing. Karlem
Ticháčkem, V. Nezvala 281, 541 01 Trutnov, IČ 682 53 851, na činnost technického dozoru
investora při rekonstrukci školní jídelny od května 2013 (viz příloha originálu zápisu).
V záhlaví smlouvy byl opraven údaj RN: z 2,208 mil. Kč bez DPH na 5,206.
Mgr. Hynek a Ing. Jiránek požadovali opravy článku VIII.
Byl opraven text v čl. 8.2. a doplněn článek 8.3., ovšem hekticky a ne zcela srozumitelně.
Vzhledem k tomu, že smlouva byla starostou předložena radě přímo na jednání a úpravy textu
v článku VIII. – Majetkové sankce nejsou jednoduché, požádala tajemnice, zda by mohl znění
smlouvy dokončit Mgr. Hynek ve spolupráci s Ing. Jiránkem v souladu s jejich návrhy na
změny smlouvy a konečné znění poté přeposlat starostovi za účelem podpisu smlouvy,
protože výkon TDI na stavbě, která se má rozjet 2.5.2013 je třeba urychleně zajistit, aby měl
dostatek času seznámit se s projektovou dokumentaci, staveništěm, zhotovitelem atd.
USNESENÍ č. RM/842/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh mandátní smlouvy č. 21204 s Ing. Karlem Ticháčkem, V. Nezvala 281, 541 01 Trutnov,
IČ 682 53 851, na činnost technického dozoru investora při rekonstrukci školní jídelny od
května 2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že tento návrh dopracují Mgr. Hynek ve
spolupráci s Ing. Jiránkem v souladu s jejich návrhy na změny smlouvy a konečné znění poté
přepošlou starostovi za účelem podpisu smlouvy, protože výkon TDI na stavbě, která se má
rozjet 2.5.2013 je třeba urychleně zajistit, aby měl dostatek času seznámit se s projektovou
dokumentaci, staveništěm, zhotovitelem atd.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
18. Výstavba tělocvičny - návrh financování
Radě města byl předložen podkladový materiál k diskusi nad návrhem financování výstavby
tělocvičny, který zpracovala tajemnice MěÚ Ing. Balcarová (viz příloha originálu zápisu).
Důvodem je zejména zahájení diskuse nad tímto tématem, protože vybraná firma na výběr
zhotovitele RDA Rychnov nad Kněžnou požaduje po městu zásadní informace, které je třeba
zapracovat do předběžného oznámení a následně do výzvy pro předložení nabídky a
k prokázání kvalifikace (vše dle zákona o veřejných zakázkách).
V dokumentu je popsána současná finanční situace města, výchozí hodnoty pro případné
přijetí úvěru a zpracovány čtyři modelové varianty možného financování s tím, že se jedná o
první výchozí materiál k diskusi v radě a poté v zastupitelstvu na veřejném zasedání dne
15.5.2013.
V souvislosti s výstavbou tělocvičny tajemnice požádala radu o stanovisko, zda si město udělá
závazný vzor Smlouvy o dílo pro potřeby výběrového řízení samo, nebo zda toto svěří firmě
RDA. Rada se shodla, že návrh smlouvy si připraví město samo, a to do příštího jednání rady.
Dále byly diskutovány následující požadované informace k předběžnému oznámení s tímto
výsledkem:
1) termín zahájení stavby: 9/2013 – 4/2014 (podle toho, jakým časovým vývojem se bude
ubírat proces otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, resp. kdy bude
ukončeno)
2) termín ukončení: vazba na předchozí bod + 12 měsíců, město požaduje předmět díla
předat do 12 měsíců od zahájení stavby
3) základní obchodní podmínky:
- měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací
- splatnost faktur 60 kalendářních dnů
- bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti
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Dále Mgr. Hynek nadnesl myšlenku, že pokud se nepodaří vysoutěžit stavbu tělocvičny
v rámci dostupných finančních možností města, bylo by možné přepracovat stávající
projektovou dokumentaci a tzv. ji „očesat“ s tím, že by město znovu vypsalo výběrové řízení
na zhotovitele. Dále Mgr. Hynek dodal, že si je vědom časově náročného procesu výběrového
řízení, které musí proběhnout v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a také toho, že by
tento krok stál další peníze – změna projektové dokumentace, další peníze pro agenturu, která
zajišťuje proces výběru zhotovitele (RDA). Dále požádal, zda by tajemnice mohla zajistit u
RDA informace, zda by v případě méněprací, které budou zjištěny, resp. projednány s
vybraným zhotovitelem po ukončeném procesu výběru zhotovitele, muselo být vypsáno nové
výběrové řízení nebo zda jsou nějaké jiné možnosti v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
USNESENÍ č. RM/843/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál k diskusi nad návrhem financování výstavby tělocvičny, který
zpracovala tajemnice MěÚ Ing. Balcarová (viz příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje
základní informace pro předběžné oznámení:
1) termín zahájení stavby: 9/2013 – 4/2014 (podle toho, jakým časovým vývojem se bude
ubírat proces otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, resp. kdy bude
ukončeno)
2) termín ukončení: vazba na předchozí bod + 12 měsíců, město požaduje předmět díla
předat do 12 měsíců od zahájení stavby
3) základní obchodní podmínky:
- měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací
- splatnost faktur 60 kalendářních dnů
- bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
19. Hřbitovní zeď - cenová nabídka Ing. Chaloupského
Radě města byla předložena cenová nabídka Ing. Jana Chaloupského, se sídlem U hřiště 639,
541 02 Trutnov, IČ 111 64 034 na zpracování projektové dokumentace na opravu spodní
opěrné zdi na svobodském hřbitově ve výši 41.000,-Kč bez DPH. Starosta informoval radu, že
je možné na opravu hřbitovní zdi požádat o dotaci z programu MAS Krkonoše, ale
podmínkou je zpracovaná projektová dokumentace.
USNESENÍ č. RM/844/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku Ing. Jana Chaloupského, se sídlem U hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČ 111
64 034 ve výši 41.000,-Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace na opravu spodní
opěrné zdi na svobodském hřbitově za účelem žádosti o dotaci z programu MAS Krkonoše,
kdy podmínkou pro podání žádosti je zpracovaná projektová dokumentace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
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20. Krakonošova Muchomůrka
Starosta předložil radě tři cenové nabídky na akci „Výstavba odpočinkových míst na stezce
Via Piette – Krakonošova Muchomůrka“, a to:
1) Tomáš Zelenka, Horská 273, Svoboda nad Úpou, IČ 464 68 048 – cenová nabídka ve
výši 499.000,-Kč (není plátce DPH),
2) Štěpán Albrecht, nám. Osvobození 247, Trutnov, IČ 883 41 267 – cenová nabídka ve
výši 669.100,-Kč (není plátce DPH),
3) Pavel Bartůněk, Chrpová 459, Trutnov, IČ 619 95 223 – cenová nabídka ve výši
602.500,-Kč (není plátce DPH).
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání a z hlasování.
Na tuto akci byla získána dotace z programu MAS Krkonoše ve výši 90% hodnoty díla.
Dále byl radě předložen návrh Smlouvy o dílo s panem Tomášem Zelenkou na výše uvedenou
akci (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/839/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na akci „Výstavba odpočinkových míst na stezce Via Piette –
Krakonošova Muchomůrka“ od pana Tomáše Zelenky, se sídlem Horská 273,
Svoboda nad Úpou, IČ 464 68 048, ve výši 499.000,-Kč (není plátce DPH). Na tuto
akci byla získána dotace z programu MAS Krkonoše ve výši 90% hodnoty díla.
b)

návrh Smlouvy o dílo s panem Tomášem Zelenkou na akci uvedenou v bodě a)
tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.4.2013 ve 22:30 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 24.4.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 14.4.2013. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
10.4.2013.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.04.2013
USNESENÍ č. RM/826/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání návrhu Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební
práce na akci s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části
radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo, protože je třeba
aktualizovat projektantem rozpočet této akce.
pověřuje
b)
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil urychleně u projektanta zpracování
jednoduchého rozpočtu nezbytných oprav střechy radnice a bývalého kina proto, aby
všichni uchazeči měli stejné zadávací podmínky. Dále jej rada pověřuje, aby zajistil
nejméně tři cenové nabídky na tuto opravu tak, aby práce mohly probíhat v
součinnosti se zhotovitelem, který bude provádět opravu zadní fasády radnice
(společné využití lešení apod.)
USNESENÍ č. RM/827/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
výběr nájemce na pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, protože některé z nabídek jsou
zmatečné, ale jsou podány a jsou platné, a tudíž je třeba prověřit, zda je uchazeči myslí
skutečně vážně (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/828/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku města včetně znění přiložené přílohy Soupis pojišťovaného majetku a odpovědnosti a pověřuje Mgr. Petra Týfu, aby do příštího
jednání Rady města zajistil nabídky alespoň 4 pojišťoven. (Kooperativa Pojišťovna VIG,
Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Pojišťovna Allianz).
USNESENÍ č. RM/829/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedení prací na mostních objektech:
01-M-01-UP-Maršov II (zpracování PD obnovy hydroizolace a odvodnění,
vypracování statického výpočtu zatížitelnosti, inženýrská činnost, to vše za 52.000,Kč včetně DPH),
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 13.000,Kč včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 7.500,Kč včetně DPH),
07-M-01-PRITOK-U Krčmářů (hlavní mostní prohlídka - 7.500,-Kč včetně DPH, bez
nákladů na účast odbornosti z řad České speleologické společnosti),
pokud celkový součet za nabízené cenové kalkulace výše bude snížen z 80.000,-Kč
na 65.000,-Kč včetně DPH.
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pověřuje
b)
stavebního technika města, aby poptal nejméně tři firmy na provedení prací na
mostním objektu 02-M-02-UP-Nový Svět na všechny závady ve vypracované mostní
dokumentaci s tím, že dle návrhu Ing. Jiránka bude poptána také firma Eurovia
(bývalé SSŽ, a.s.), která v nedávné minulosti rekonstrukci mostu provedla.
c)
starostu a stavebního technika města Ing. Hanuše, aby ve věci mostního objektu 07M-01-PRITOK - U Krčmářů oslovili pana Kadrmase, protože o čištění potoka se
kdysi v minulosti staraly papírny a mohl by vědět, kudy vede jeho trasa.
odkládá
d)
provedení periodických mostních prohlídek na neurčito s ohledem na finanční
náklady.
USNESENÍ č. RM/830/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
revizní zprávy o revizi hromosvodu na objektech čp. 474 (radnice), čp. 473 (bývalé
kino), čp. 510 (bytový dům v ulici 5. května) a čp. 302 (bytový dům na Sluneční
stráni) od revizního technika pana Martina Prokůpka, se sídlem Lípová 69, 541 01
Trutnov, IČ 691 60 627 (viz přílohy originálu zápisu), které konstatují, že kromě
bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni hromosvodní a uzemňovací zařízení v
ostatních objektech neodpovídají platným normám ČSN a nejsou schopna
bezpečného a spolehlivého provozu. Zároveň rada bere na vědomí cenovou nabídku
pana Prokůpka na odstranění revizních závad.
pověřuje
b)
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby poptal nejméně další dvě firmy mezi
nimi například HABR Trutnov spol. s r.o., aby zpracovaly cenovou nabídku na
odstranění revizních závad na objektech uvedených v bodě a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/831/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemné stanovisko pana Jana Michela ve věci neuskutečněné směny pozemků na Sluneční
stráni kolem jeho domu čp. 236 s tím, že je třeba celou tuto záležitost vyřešit na místě v rámci
společného jednání, geodeticky vše znovu prověřit a připravit pro zastupitelstvo výsledek
jednání (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/832/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba hasičské
zbrojnice ve Svobodě nad Úpou, pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ vedenou v rámci poptávkového řízení mimo režim zákona o
veřejných zakázkách (dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
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rozhodla
b)
o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to uchazeče
Ing. Zdeňka Fibikara - DRUPOS, se sídlem Polních myslivců 115, 541 01
Trutnov, IČ 135 31 212.
schvaluje
c)
návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha originálu
zápisu) v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu s bodem b)
tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/833/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení nájmu v bytě č. 1 v domě čp. 302 na Sluneční stráni současnému nájemci
o další jeden rok, tj. do 31.5.2013 za stejné nájemné jako dosud, protože toto nájemné
je v souladu s novým znaleckým posudkem na zjištění obvyklého nájemného v tomto
bytě.
b)
prodloužení nájmu v bytě č. 6 v domě čp. 302 na Sluneční stráni současnému nájemci
o další jeden rok, tj. do 31.5.2013, ovšem za nájemné ve výši dle aktuálního
znaleckého posudku na zjištění obvyklého nájemného v tomto bytě, protože v případě
zvýšení nájemného se bude postupovat vůči všem nájemníkům stejně.
USNESENÍ č. RM/834/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou panu Miroslavu Hoffmannovi (viz
zápis), v případě, že pan Miroslav Hoffmann přidělení bytu odmítne, přidělit byt panu Pavlu
Sedláčkovi.
USNESENÍ č. RM/835/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
aktualizovanou cenovou nabídku na dodávku čerpací technologie splaškových vod pro objekt
čp. 222 na městském stadionu (ubytovna, šatny a restaurace) ve výši 68.730,-Kč bez DPH s
tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/836/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na osazení dopravních zrcadel a dopravních značek v rámci města (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že je nutné vzít v úvahu stávající rozpočtové prostředky ve výši 42.000,-Kč a v
případě vyšší potřebnosti zajistit nejprve rozpočtovou změnu.
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USNESENÍ č. RM/837/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vybudování nové plakátovací plochy naproti poště s tím, že součástí této plochy bude
uzamykatelná vývěska pro důchodce a pověřuje stavebního technika zajištěním této
akce s vazbou na rozpočet, případně rozpočtové opatření.
b)
aby na velkoplošném billboardu u autobusového nádraží byl instalován reklamní
polep „K pronájmu + kontaktní telefon“ a pověřuje stavebního technika zajištěním
tohoto úkolu.
USNESENÍ č. RM/838/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu vchodových dveří v bytovém domě č. 510 ve výši 5.244,-Kč
včetně DPH od pana Tomáše Horkého, se sídlem Polská 215, 541 01 Trutnov, IČ 866 90 194.
USNESENÍ č. RM/839/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o prominutí nájemného
za měsíc duben 2013.
schvaluje
b)
poskytnutí měsíčního příspěvku ve výši 200,-Kč zpětně od začátku nájemního vztahu
města s paní Jarmilou Kočovou, tj. od 1.11.2011, za zajišťování provozu toalet v
budově čp. 222 na městském stadionu včetně veškerých hygienických potřeb, protože
toalety slouží všem návštěvníkům městského stadionu a nikoliv jen hostům
restaurace. K datu 30.4.2013 bude proveden zápočet vůči nájemnému za měsíc duben
2013
USNESENÍ č. RM/840/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou do příští rady s tím, že
si členové rady v rámci podkladových materiálů vyžádali znění původní smlouvy s Ing.
Romanem Matouškem, protože specifikace předmětu díla není jednoduchou záležitostí a je
třeba provést důkladnou kontrolu původní smlouvy a nového návrhu.
USNESENÍ č. RM/841/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy a dílo č. 15_2013 se společností S.E.Q. spol. s r.o., která je zastoupena panem
Vladimírem Šichem, se sídlem Pampelišková 513, 541 02 Trutnov 4, IČ 275 23 250, na
činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci školní jídelny od května 2013 (viz příloha
originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/842/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh mandátní smlouvy č. 21204 s Ing. Karlem Ticháčkem, V. Nezvala 281, 541 01 Trutnov,
IČ 682 53 851, na činnost technického dozoru investora při rekonstrukci školní jídelny od
května 2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že tento návrh dopracují Mgr. Hynek ve
spolupráci s Ing. Jiránkem v souladu s jejich návrhy na změny smlouvy a konečné znění poté
přepošlou starostovi za účelem podpisu smlouvy, protože výkon TDI na stavbě, která se má
rozjet 2.5.2013 je třeba urychleně zajistit, aby měl dostatek času seznámit se s projektovou
dokumentaci, staveništěm, zhotovitelem atd.
USNESENÍ č. RM/843/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál k diskusi nad návrhem financování výstavby tělocvičny, který
zpracovala tajemnice MěÚ Ing. Balcarová (viz příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje
základní informace pro předběžné oznámení:
4) termín zahájení stavby: 9/2013 – 4/2014 (podle toho, jakým časovým vývojem se bude
ubírat proces otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, resp. kdy bude
ukončeno)
5) termín ukončení: vazba na předchozí bod + 12 měsíců, město požaduje předmět díla
předat do 12 měsíců od zahájení stavby
6) základní obchodní podmínky:
- měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací
- splatnost faktur 60 kalendářních dnů
- bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti
USNESENÍ č. RM/844/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku Ing. Jana Chaloupského, se sídlem U hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČ 111 64
034 ve výši 41.000,-Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace na opravu spodní
opěrné zdi na svobodském hřbitově za účelem žádosti o dotaci z programu MAS Krkonoše,
kdy podmínkou pro podání žádosti je zpracovaná projektová dokumentace.
USNESENÍ č. RM/845/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku na akci „Výstavba odpočinkových míst na stezce Via Piette –
Krakonošova Muchomůrka“ od pana Tomáše Zelenky, se sídlem Horská 273,
Svoboda nad Úpou, IČ 464 68 048, ve výši 499.000,-Kč (není plátce DPH). Na tuto
akci byla získána dotace z programu MAS Krkonoše ve výši 90% hodnoty díla.
b)
návrh Smlouvy o dílo s panem Tomášem Zelenkou na akci uvedenou v bodě a)
tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).
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