*MESUX000E2HS*
č.j. SVO/1369/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.05.2013
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Nájemní smlouva - květinářství

2.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I

3.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 582, 594/3, 575/6 a 712/3, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou

6.

Pozemky kolem Černohorské ulice čp. 30

7.

Předložení výsledku jednání s manželi Michelovými

8.

Ocenění bytových jednotek v čp. 302

9.

Smlouva o dílo na rekonstrukci topení v DPS

10.

Oprava cesty v Maršově II k čp. 154

11.

Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence na autobusovou linku

12.

Výstavba tělocvičny (SOD, Výzva, jmenování komisí)

13.

Vyjádření pana Hofmana k cenové nabídce - nesouhlas se snížením

14.

Cenové nabídky na odstranění závad z revize hromosvodů na objektech města

15.

Předložení návrhu rozpočtu na chodník pod Waliskem

16.

Akce "3 v 1" - výběr zhotovitele

17.

Finanční příspěvky 2013

18.

Žádost o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části p.p.č. 903, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou
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19.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 387/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

20.

Návrh poptávkového řízení na akci "Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském
sídlišti"

1. Nájemní smlouva - květinářství
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s panem Šándorem Havránem včetně
Dodatku č. 1 k této nájemní smlouvě (viz přílohy originálu zápisu) k doplnění. Návrh nájemní
smlouvy předpokládá účinnost od 1.6.2013, spolu s nájemní smlouvou bude podepsán
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, který se stane účinným dnem pravomocného zápisu
Záznamu do Katastru nemovitostí budovy květinového centra (dojde k přečíslování
pronajímaných pozemků - zanikne st.p.č. 161/1 a na jejím místě vznikne st.p.č. 651 pouze pod
nově zkolaudovanou budovou a dále vznikne p.p.č. 954). Předchozí částka nájemného ve výši
33.621,-Kč. Byla valorizována o průměrnou roční míru inflace (3,3%) na částku 34.730,-Kč,
návrh obsahuje ustanovení o valorizaci s vazbou na inflační doložku. Radě byl předložen
návrh na výběr způsobu výpočtu míry inflace (viz pracovní materiál, který je přílohou
originálu zápisu).
Rada se zabývala návrhem nájemní smlouvy takto:
1) stanovila dobu nájmu v čl. IV na dobu určitou, a to na dobu 10 let od 1.6.2013,
2) v čl. VII - Skončení nájmu ponechala výpovědní důvody v odst. 1 a 2 beze změny s tím, že
výpověď ze strany města i bez uvedení důvodu, např. s 1 roční výpovědní dobou nebude
uplatněna,
3) v čl. IX - Inflační doložka - do smlouvy bude ve větě první doplněn způsob výpočtu míry
inflace - bude se jednat o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen (tato míra vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12
posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců).
V návrhu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě nedošlo k žádným změnám.
USNESENÍ č. RM/857/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy s panem Šándorem Havránem včetně Dodatku č. 1 k této nájemní
smlouvě (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že v návrhu nájemní smlouvy rada:
1) stanovila dobu nájmu v čl. IV na dobu určitou, a to na dobu 10 let od 1.6.2013,
2) v čl. VII - Skončení nájmu ponechala výpovědní důvody v odst. 1 a 2 beze změny s tím, že
výpověď ze strany města i bez uvedení důvodu, např. s 1 roční výpovědní dobou nebude
uplatněna,
3) v čl. IX - Inflační doložka - do smlouvy bude ve větě první doplněn způsob výpočtu míry
inflace - bude se jednat o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost paní Marcely Hulínské o pronájem části pozemku p.p.č.
579/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 10 m2 na uskladnění dřeva na topení a vybudování
dřevěného přístřešku. Situaci v dané lokalitě vysvětlil místostarosta p. Krčmář. Starosta se jej
dotázal, zda v této lokalitě pronájmem části pozemku a vybudováním přístřešku nedojde k
omezení provádění zimní údržby, tj. zda zde je dostatečný prostor pro vyhrnování sněhu. Pan
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Krčmář ujistil radu, že v žádném případě nedojde k omezení možnosti provádění zimní
údržby, protože je zde dostatek místa.
USNESENÍ č. RM/858/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 579/1, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Maršov I o výměře cca 10 m2 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

3. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost manželů Alexandra a Zdenky Tupých o pronájem
pozemku p.p.č. 376/6, druh pozemku zahrada, o výměře 746 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Jedná se o pozemek, který tvoří součást oplocené zahrady kolem domu čp. 178 v Úpské ulici.
USNESENÍ č. RM/859/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 376/6, druh pozemku zahrada, o výněře 746 m2,
v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Veroniky Punčochářové o pronájem jednoho
parkovacího místa na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Na základě
místního šetření na místě bylo zjištěno, že ve vrchní části nad trafostanicí je v současné době
pronajato 9 parkovacích míst a další místo se tam již nevejde. V rámci místního šetření byl
vymezen prostor pod trafostanicí, kde je pronajato pouze jedno parkovací místo. Rada se
záležitostí zabývala a přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/860/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Veroniky Punčochářové o pronájem jednoho parkovacího místa na části pozemku
p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v dané lokalitě nad trafostanicí již není žádné
volné místo a pod trafostanicí by se dalším pronájmem parkovacího místa ztížilo vyhrnování
sněhu a provádění zimní údržby.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 582, 594/3, 575/6 a 712/3, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Pavla Heřmana o pronájem pozemků v památkově
chráněném území pod Správou KRNAP - přírodní památka Slunečná stráň, a to p.p.č. 582,
594/3, 575/6 a 712/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. První tři pozemky byly na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva schváleny k prodeji Správě Krkonošského národního parku.
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USNESENÍ č. RM/861/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Pavla Heřmana o pronájem pozemků v památkově chráněném území pod
Správou KRNAP - přírodní památka Slunečná stráň, a to p.p.č. 582, 594/3, 575/6 a 712/3, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože první tři pozemky byly na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva schváleny k prodeji Správě Krkonošského národního parku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Pozemky kolem Černohorské ulice čp. 30
Radě města předložil starosta varianty řešení ohledně pozemků v Černohorské ulici kolem
domu čp. 30. Vzhledem k tomu, že se z jednání rady omluvil Mgr. Hynek, který v rámci
kontroly usnesení požadoval zařadit na nejbližší jednání rady tento bod, rada odkládá
projednávání do další rady.
USNESENÍ č. RM/862/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání variant řešení ohledně pozemků v Černohorské ulici kolem domu čp. 30 do další
rady z důvodu omluvené absence Mgr. Hynka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Předložení výsledku jednání s manželi Michelovými
Starostovi byl doručen dopis p. Michela (viz příloha), ve kterém mimo jiné žádá o přednostní
odkoupení pozemku 802/22 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Dále nabízí městu prodej celé části
pozemku 440/1 (včetně pozemku pod transformátorem), a to z důvodu, že se přes tento
pozemek v zimě vyhrnuje sníh z přilehlé komunikace, dále je na tomto pozemku umístěn
kontejner na posypový materiál. Místním šetřením bylo zjištěno, že jiné místo pro tento
kontejner bude pravděpodobně město v dané lokalitě hledat jen velmi těžko. Panu Michelovi
bylo na místním šetření vysvětleno, že město chce celou situaci s pozemky řešit najednou, ne
prodávat či nakupovat pozemky každý zvlášť. Na základě své žádosti byl pan Michel pozván
na toto jednání rady dne 22.5.2013. Pan Michel se však starostovi telefonicky omluvil z
důvodu nemoci.
USNESENÍ č. RM/863/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání záležitosti kolem pozemků s manželi Michelovými do příští rady, protože pan
Michel se omluvil z důvodu nemoci a budou opět pozváni na další jednání rady (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Ocenění bytových jednotek v čp. 302
Radě města byl předložen výtah ze znaleckých posudků na ocenění bytových jednotek v domě
čp. 302 na Sluneční stráni. Ocenění bytových jednotek bylo zadáno tak, že součástí ceny bytů
je podíl na společných prostorách bytového domu čp. 302 a stavebního pozemku pod domem
st.p.č.500. Ing. Jiránek navrhl, aby do ceny bytů byly započítány také okolní související
pozemky včetně staveb na nich, které náleží k objektu. Jedná se o pozemky p.p.č. 526/1
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včetně asfaltové plochy, 526/2 a 526/4 a dále o opěrnou zeď a přípojky na těchto pozemcích.
Vzhledem k tomu, že není zcela jisté, že opěrná zeď se nachází na pozemku města, požádal
Ing. Jiránek, aby opěrná zeď byla geodeticky zaměřena.
USNESENÍ č. RM/864/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ze znaleckých posudků na ocenění bytových jednotek v domě čp. 302 na Sluneční
stráni s tím, že znalecké posudky budou aktualizovány tak, aby do ceny bytů byly započítány
také okolní související pozemky včetně staveb na nich, které náleží k objektu. Jedná se o
pozemky p.p.č. 526/1 včetně asfaltové plochy, 526/2 a 526/4 a dále o opěrnou zeď a přípojky
na těchto pozemcích. Vzhledem k tomu, že není zcela jisté, že opěrná zeď se nachází na
pozemku města, požádal Ing. Jiránek, aby opěrná zeď byla geodeticky zaměřena.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Smlouva o dílo na rekonstrukci topení v DPS
Radě města byla předložena informace o tom, že Ing. Galád ve Smlouvě o dílo na
rekonstrukci topení v DPS požaduje vyjmout pořízení průkazu energetické náročnosti budovy,
protože nebylo součástí poptávky.
USNESENÍ č. RM/865/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na rekonstrukci topení v DPS bez požadavku na pořízení průkazu energetické
náročnosti budovy, protože jeho zpracování nebylo součástí poptávky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Oprava cesty v Maršově II k čp. 154
Radě města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o součinnost při údržbě cesty k čp.
154 v Maršově II. Dále byly radě předloženy návrhy na opravy komunikací po městě v rámci
aktuálně vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města (0,5 mil. Kč). Jedná se o část
komunikace na Rýchorském sídlišti od paneláku čp. 116 - 117 ke křižovatce u hotelu PROM
(318.081,-Kč bez DPH), opravu kanálu a žlabu na Sluneční stráni (28.411,-Kč bez DPH) a
výtluku v Nádražní ulici a na Novém světě (8.850,-Kč bez DPH). S ohledem na finanční
prostředky a další požadavky na opravy komunikací po městě se rada rozhodla, provést
opravu na Rýchorském sídlišti nikoliv v rozsahu nabídky, ale tak, že budou opraveny veškeré
díry na této části. Do příští rady bude připraven další soupis nutných oprav komunikací s tím,
že případně bude zapracován do návrhu rozpočtového opatření na červnové zastupitelstvo
požadavek na navýšení rozpočtu.
Ve věci žádosti paní Evy Tlachačové, rada rozhodla, že město poskytne součinnost v podobě
pracovních sil (pracovníci technické čety města a v rámci veřejně prospěšných prací) a
materiálu (štěrk a drenáž na odvodnění).
USNESENÍ č. RM/866/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opravy komunikací po městě - část komunikace na Rýchorském sídlišti od paneláku
čp. 116 - 117 ke křižovatce u hotelu PROM, opravu kanálu a žlabu na Sluneční
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stráni a výtluku v Nádražní ulici a na Novém světě s tím, že oprava na Rýchorském
sídlišti nebude provedena v rozsahu nabídky, ale tak, že budou opraveny veškeré
díry na této části komunikace.
pověřuje
b)
pověřuje Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil další soupis nutných oprav
komunikací s tím, že případně bude zapracován do návrhu rozpočtového opatření
na červnové zastupitelstvo požadavek na navýšení rozpočtu.
bere na vědomí
c)
žádost paní Evy Tlachačové o součinnost při údržbě cesty k čp. 154 s tím, že město
poskytne součinnost v podobě pracovních sil (pracovníci technické čety města a v
rámci veřejně prospěšných prací) a materiálu (štěrk a drenáž na odvodnění).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence na autobusovou linku
Radě města byla předložena žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření k
žádosti o udělení licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce Ing.
Roman Koula, č.p. 146, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČ 11163801 na linku 690 974 Pec pod
Sněžkou – Janské Lázně.
USNESENÍ č. RM/867/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Roman
Koula, č.p. 146, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČ 11163801 na linku 690 974 Pec pod Sněžkou –
Janské Lázně
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Výstavba tělocvičny (SOD, Výzva, jmenování komisí)
Radě města byly předloženy průběžné informace o stavu výběrového řízení na zhotovitele na
veřejnou zakázku s názvem "Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad
Úpou. Lhůta pro zveřejnění předběžného oznámení uběhla dne 15.5.2013 a od 16.5.2013 je
možné zveřejnit samotnou Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace (dále jen
"Výzva") včetně veškeré zadávací dokumentace.
Návrh samotné Výzvy a závazný vzor Smlouvy o dílo (dále jen "SOD") je přílohou originálu
zápisu a rada se zabývala jejich zněním. Drobné změny a úpravy těchto dokumentů jsou
zaznamenány přímo v těchto dokumentech.
V SOD byl doplněn požadavek Ing. Jiránka do čl. II písm. l) - ujednání ohledně odvozu a
uložení vybouraných hmot a stavební suti dle zákona, jinak SOD beze změny.
Ve Výzvě byly v úvodu doplněny kontaktní údaje, odsouhlasena předpokládaná cena zakázky
a lhůty plnění, byly opraveny úřední hodiny podatelny. Termíny podání nabídek, otevírání
obálek a prohlídky místa budoucí stavby doplní pověřená firma RDA Rychnov nad Kněžnou
aktuálně dle data zveřejnění ve spolupráci s tajemnicí MěÚ. Dále Ing. Jiránek navrhl, aby
bylo do Výzvy zapracováno, že v případě požadavku uchazečů o projektovou dokumentaci v
tištěné podobě byl předem uhrazen poplatek, a to ve výši reprodukčních nákladů za
zpracování dalších potřebných výtisků PD a jejich předání uchazečům. Výši poplatku zajistí
starosta s tajemnicí po projednání s projekční kanceláří zpracovatele PD.
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USNESENÍ č. RM/868/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku s
názvem "Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou
včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo na tuto zakázku s několika změnami a
doplněními (viz zápis).
jmenuje
b)
členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku v písm. a) tohoto usnesení,
a to: Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Ivanu Balcarovou a Ing. Josefa Hůrku (náhradník: Ing.
Jan Hanuš).
jmenuje
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku v písm. a) tohoto usnesení, a to:
c)
Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Václava Jiránka, Ing. arch. Romana Žateckého, Ing. Věru
Javůrkovou a pana Jiřího Vlčka (náhradníci: Mgr. Jan Hainiš, Mgr. Zdeněk
Rolenec).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Vyjádření pana Hofmana k cenové nabídce - nesouhlas se snížením
Na 52. schůzi rady rada schválila cenové nabídky pana Hofmana na provedení prací na
mostních objektech ovšem za předpokladu, že přistoupí na snížení celkové ceny za všechny
objekty o 15 tisíc korun. Dle vyjádření stavebního technika Ing. Hanuše pan Hofman na
snížení ceny nepřistoupil.
Rada se tedy vrátila k seznamu a přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/869/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedení prací na mostních objektech:
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),
ruší
b)
provedení prací na mostních objektech:
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),
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
14. Cenové nabídky na odstranění závad z revize hromosvodů na objektech města
Radě města byly předloženy cenové nabídky na odstranění revizních závad dle provedených
revizí na objektech ve vlastnictví města (čp. 302, 510, čp. 473 a 474).
Cenové nabídky předložily:
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1) Sdružení HABR Trutnov - Stanislav Sedláček, Šeříková 616, 541 02 Trutnov, IČ 111 08
576 - cenová nabídka ve výši118.868,-Kč včetně DPH
2) EPRO Trutnov, s.r.o., Horská 940, 541 01 Trutnov, IČ 275 06 312 - cenová nabídka ve
výši 124.246,-Kč včetně DPH
3) Martin Prokůpek, Lipová 649, 541 01 Trutnov, IČ 691 60 627 - cenová nabídka ve výši
123.140,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/870/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na odstranění revizních závad dle provedených revizí na objektech ve
vlastnictví města (čp. 302, 510, čp. 473 a 474), a to od Sdružení HABR Trutnov - Stanislav
Sedláček, Šeříková 616, 541 02 Trutnov, IČ 111 08 576 ve výši118.868,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
15. Předložení návrhu rozpočtu na chodník pod Waliskem
Radě města byly předloženy dvě varianty návrhu realizace chodníku pod Waliskem pro pěší a
cyklisty (viz přílohy originálu zápisu). Rada se zabývala oběma návrhy a shodla se na tom, že
v rámci varianty A bude provedena rekonstrukce celé plochy pod Waliskem (nikoliv jen
v rozsahu chodníku) tak, aby plocha byla přizpůsobena pro auta.
USNESENÍ č. RM/871/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil aktualizaci varianty A
návrhu realizace chodníku pod Waliskem tak, aby byla provedena rekonstrukce celé plochy
pod Waliskem a byla tato část přizpůsobena i pro auta.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
16. Akce "3 v 1" - výběr zhotovitele
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek na akci v rámci poptávkového řízení zahájeného odesláním Výzvy předem vybraným
zájemcům vedené mimo režim zákona – v e ř e j n á zakázka malého rozsahu na stavební práce
s názvem „ Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, stavební úpravy + řešení dopravy
v klidu, Městský úřad ve Svobodě nad Úpou - bourání objektu šatlavy na st.p.č. 110,
Základní škola ve Svobodě nad Úpou – řešení dopravy v klidu“ (pracovní název „3 v 1“ –
viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/872/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci
v rámci poptávkového řízení zahájeného odesláním Výzvy předem vybraným
zájemcům vedené mimo režim zákona – v e ř e j n á zakázka malého rozsahu na
stavební práce s názvem „ Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, stavební úpravy
+ řešení dopravy v klidu, Městský úřad ve Svobodě nad Úpou - bourání
objektu šatlavy na st.p.č. 110, Základní škola ve Svobodě nad Úpou – řešení
dopravy v klidu“ (pracovní název „3 v 1“ – viz příloha originálu zápisu).
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schvaluje
b)
nabídku společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ260 04 852 na akci dle písm. a) tohoto usnesení za nabídkovou cenu ve výši
1.247.372,-Kč bez DPH (cena včetně DPH 1.509.320,-Kč).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
17. Finanční příspěvky 2013
Radě města byly předloženy všechny zaevidované žádosti o finanční příspěvky do 30.4.2013
dle schválených Zásad a pravidel Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity pro rok 2013.
Žádosti v oblasti sociální, pro kterou bylo v rozpočtu na rok 2013 vyčleněno 50 tis. Kč, byly
zaevidovány tři žádosti s požadovanou částkou 40.000,-Kč.
Žádosti v oblasti sportovní a ostatní, pro kterou bylo v rozpočtu na rok 2013 vyčleněno
250 tis. Kč, bylo zaevidováno 17 žádostí s požadovanou částkou 419.000,-Kč. Rada města se
zabývala všemi žádostmi a připravila návrh konkrétních částek pro jednotlivé žadatele pro
červnové zastupitelstvo ke schválení (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/873/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit na červnovém zastupitelstvu připravený návrh finančních
příspěvků pro rok 2013 pro jednotlivé žadatele (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Týfa)
18. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části p.p.č. 903, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Tomáše Horáka o odkup pozemků p.p.č. 104/1 a
části pozemku p.p.č. 903.
USNESENÍ č. RM/874/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Tomáše Horáka o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části pozemku p.p.č. 903 a
nedoporučuje zastupitelstvu prodej těchto pozemků, protože po pozemcích vede obecní
komunikace k bývalé svíčkárně a město má s danou lokalitou jiný záměr.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
19. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 387/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o prodej pozemku p.p.č. 387/1, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 11 831 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou, společně se
stanoviskem Správy KRNAP, že netrvá na odkupu tohoto pozemku s odůvodněním, že
budoucí směna pozemků mezi Správou KRNAP a panem Moravcem, povede ke scelení
majetku Správy KRNAP i majetku pana Moravce.
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USNESENÍ č. RM/875/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. ZM/233/16/2013 písm. f) a úpravu
usnesení č. ZM/233/6/2013 písm. m) – změna celkové kupní ceny.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 387/1, druh pozemku lesní pozemek,
o výměře 11 831 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

20. Návrh poptávkového řízení na akci "Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském
sídlišti"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci
poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz
příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu, že dotace na tuto akci nedopadlo, ale
hřiště je v dezolátním stavu a v rozpočtu je vyčleněna částka 300 tis. Kč, takže město
zafinancuje tuto akci ze svých finančních prostředků bez dotace.
USNESENÍ č. RM/876/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci poptávkového řízení na akci
„Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro –4
proti – 0
zdržel se – 0
Na závěr jednání rady podal Ing. Jiránek návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městskou policií Trutnov ve věcech dodržování veřejného pořádku, správného parkování.
Dále podal návrh, aby proběhla anketa mezi občany Svobody nad Úpou na přijetí vyhlášky o
tzv. nedělním klidu (tj. zákaz sekání motorovými sekačkami, řezání pilami apod.).
USNESENÍ č. RM/877/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s Městskou policií Trutnov a vyjednal podmínky
případné spolupráce na základě veřejnoprávní smlouvy a připravil podkladový materiál pro
zastupitelstvo. Dále rada pověřuje starostu, aby připravil a zveřejnil anketu mezi občany
Svobody nad Úpou na přijetí vyhlášky o tzv. nedělním klidu (tj. zákaz sekání motorovými
sekačkami, řezání pilami apod.).
Schůze Rady města byla ukončena dne 22.5.2013 ve 20:30 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 5.6.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 28.5.2013. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
22.5.2013.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 54. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.05.2013
USNESENÍ č. RM/857/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy s panem Šándorem Havránem včetně Dodatku č. 1 k této nájemní
smlouvě (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že v návrhu nájemní smlouvy rada:
1) stanovila dobu nájmu v čl. IV na dobu určitou, a to na dobu 10 let od 1.6.2013,
2) v čl. VII - Skončení nájmu ponechala výpovědní důvody v odst. 1 a 2 beze změny s tím, že
výpověď ze strany města i bez uvedení důvodu, např. s 1 roční výpovědní dobou nebude
uplatněna,
3) v čl. IX - Inflační doložka - do smlouvy bude ve větě první doplněn způsob výpočtu míry
inflace - bude se jednat o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen.
USNESENÍ č. RM/858/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 579/1, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Maršov I o výměře cca 10 m2 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/859/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zvěřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 376/6, druh pozemku zahrada, o výněře 746 m2,
v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/860/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Veroniky Punčochářové o pronájem jednoho parkovacího místa na části pozemku
p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v dané lokalitě nad trafostanicí již není žádné
volné místo a pod trafostanicí by se dalším pronájmem parkovacího místa ztížilo vyhrnování
sněhu a provádění zimní údržby.
USNESENÍ č. RM/861/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Pavla Heřmana o pronájem pozemků v památkově chráněném území pod
Správou KRNAP - přírodní památka Slunečná stráň, a to p.p.č. 582, 594/3, 575/6 a 712/3, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože první tři pozemky byly na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva schváleny k prodeji Správě Krkonošského národního parku.
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USNESENÍ č. RM/862/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání variant řešení ohledně pozemků v Černohorské ulici kolem domu čp. 30 do další
rady z důvodu omluvené absence Mgr. Hynka.
USNESENÍ č. RM/863/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání záležitosti kolem pozemků s manželi Michelovými do příští rady, protože pan
Michel se omluvil z důvodu nemoci a budou opět pozváni na další jednání dne 5.6.2013 (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/864/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ze znaleckých posudků na ocenění bytových jednotek v domě čp. 302 na Sluneční
stráni s tím, že znalecké posudky budou aktualizovány tak, aby do ceny bytů byly započítány
také okolní související pozemky včetně staveb na nich, které náleží k objektu. Jedná se o
pozemky p.p.č. 526/1 včetně asfaltové plochy, 526/2 a 526/4 a dále o opěrnou zeď a přípojky
na těchto pozemcích. Vzhledem k tomu, že není zcela jisté, že opěrná zeď se nachází na
pozemku města, požádal Ing. Jiránek, aby opěrná zeď byla geodeticky zaměřena.
USNESENÍ č. RM/865/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na rekonstrukci topení v DPS bez požadavku na pořízení průkazu energetické
náročnosti budovy, protože jeho zpracování nebylo součástí poptávky.
USNESENÍ č. RM/866/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opravy komunikací po městě - část komunikace na Rýchorském sídlišti od paneláku
čp. 116 - 117 ke křižovatce u hotelu PROM, opravu kanálu a žlabu na Sluneční
stráni a výtluku v Nádražní ulici a na Novém světě s tím, že oprava na Rýchorském
sídlišti nebude provedena v rozsahu nabídky, ale tak, že budou opraveny veškeré
díry na této části komunikace.
pověřuje
b)
pověřuje Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil další soupis nutných oprav
komunikací s tím, že případně bude zapracován do návrhu rozpočtového opatření
na červnové zastupitelstvo požadavek na navýšení rozpočtu.
bere na vědomí
c)
žádost paní Evy Tlachačové o součinnost při údržbě cesty k čp. 154 s tím, že město
poskytne součinnost v podobě pracovních sil (pracovníci technické čety města a v
rámci veřejně prospěšných prací) a materiálu (štěrk a drenáž na odvodnění).
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USNESENÍ č. RM/867/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Roman
Koula, č.p. 146, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČ 11163801 na linku 690 974 Pec pod Sněžkou –
Janské Lázně
USNESENÍ č. RM/868/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku s
názvem "Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou
včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo na tuto zakázku s několika změnami a
doplněními (viz zápis).
jmenuje
b)
členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku v písm. a) tohoto usnesení,
a to: Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Ivanu Balcarovou a Ing. Josefa Hůrku (náhradník: Ing.
Jan Hanuš).
jmenuje
c)
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku v písm. a) tohoto usnesení, a to:
Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Václava Jiránka, Ing. arch. Romana Žateckého, Ing. Věru
Javůrkovou a pana Jiřího Vlčka (náhradníci: Mgr. Jan Hainiš, Mgr. Zdeněk
Rolenec).
USNESENÍ č. RM/869/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedení prací na mostních objektech:
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),
ruší
b)
provedení prací na mostních objektech:
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),
USNESENÍ č. RM/870/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na odstranění revizních závad dle provedených revizí na objektech ve
vlastnictví města (čp. 302, 510, čp. 473 a 474), a to od Sdružení HABR Trutnov - Stanislav
Sedláček, Šeříková 616, 541 02 Trutnov, IČ 111 08 576 ve výši118.868,-Kč včetně DPH.
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USNESENÍ č. RM/871/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil aktualizaci varianty A
návrhu realizace chodníku pod Waliskem tak, aby byla provedena rekonstrukce celé plochy
pod Waliskem a byla tato část přizpůsobena i pro auta.
USNESENÍ č. RM/872/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci
v rámci poptávkového řízení zahájeného odesláním Výzvy předem vybraným
zájemcům vedené mimo režim zákona – v e ř e j n á zakázka malého rozsahu na
stavební práce s názvem „ Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, stavební úpravy
+ řešení dopravy v klidu, Městský úřad ve Svobodě nad Úpou - bourání
objektu šatlavy na st.p.č. 110, Základní škola ve Svobodě nad Úpou – řešení
dopravy v klidu“ (pracovní název „3 v 1“ – viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
nabídku společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ260 04 852 na akci dle písm. a) tohoto usnesení za nabídkovou cenu ve výši
1.247.372,-Kč bez DPH (cena včetně DPH 1.509.320,-Kč).
USNESENÍ č. RM/873/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit na červnovém zastupitelstvu připravený návrh finančních
příspěvků pro rok 2013 pro jednotlivé žadatele (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/874/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Tomáše Horáka o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části pozemku p.p.č. 903 a
nedoporučuje zastupitelstvu prodej těchto pozemků, protože po pozemcích vede obecní
komunikace k bývalé svíčkárně a město má s danou lokalitou jiný záměr.
USNESENÍ č. RM/875/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. ZM/233/16/2013 písm. f) a úpravu
usnesení č. ZM/233/6/2013 písm. m) – změna celkové kupní ceny.
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 387/1, druh pozemku lesní pozemek,
b)
o výměře 11 831 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
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USNESENÍ č. RM/876/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci poptávkového řízení na akci
„Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/877/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s Městskou policií Trutnov a vyjednal podmínky
případné spolupráce na základě veřejnoprávní smlouvy a připravil podkladový materiál pro
zastupitelstvo. Dále rada pověřuje starostu, aby připravil a zveřejnil anketu mezi občany
Svobody nad Úpou na přijetí vyhlášky o tzv. nedělním klidu (tj. zákaz sekání motorovými
sekačkami, řezání pilami apod.).
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