*MESUX000EB5P*
č.j. SVO/1759/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.07.2013
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.

Jednání s manželi Michelovými ohledně pozemků kolem jejich domu čp. 236 na
Sluneční stráni

2.

Žádosti pí Evy Tlachačové - pozemky kolem čp. 154 v ulici Pod Rýchorami

3.

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

4.

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

5.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I

6.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Nájemní vztah k pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou převzatý na
základě směnné smlouvy od SPÚ

8.

Pozemky kolem Černohorské ulice čp. 30

9.

Žádost společnosti GROMAR s.r.o. o vydání závazného stanoviska a souhlasu s
napojením k PD "Rodinné domy na Zlatém Hamru na p.p.č. 320/3, 368/1, 415/1,
k.ú. Maršov I"

10.

Nabídky na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti

11.

Stížnost na stav komunikace nad bývalou zvláštní školou

12.

Opěrná zeď ve Staré aleji - předložení zprávy o současném stavu (výsledek jednání,
náklady atd.)

13.

Reklamní zařízení na výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti

14.

Předložení stavební dokumentace staveb u hotelu PROM dle zápisu ze zastupitelstva

15.

Oprava střech a komínů na radnici a bývalém kině
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16.

Ocenění bytových jednotek v čp. 302

17.

Smlouva o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s.

18.

Výstavba tělocvičny – aktuální stav, VŘ na TDI, BOZP

19.

Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze SR kapitoly 327-Ministerstvo
dopravy v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku
povodní v květnu a v červnu 2013

20.

Přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce v DPS

1. Jednání s manželi Michelovými ohledně pozemků kolem jejich domu čp. 236 na
Sluneční stráni
V rámci projednávání tohoto bodu byl hostem jednání pan Jan Michel, který seznámil radu o
svých jednáních v minulosti ohledně pozemků kolem jeho domu na Sluneční stráni, která je
stará skoro čtyřicet let a během které se snažil majetkoprávní vtahy kolem domu napravit.
Zatím bohužel bez úspěchu a tak doufá, že se to teď již podaří. Navrhl, aby si město kromě
asfaltové plochy o výměře cca 18 m2 převzalo také část pozemku v pokračující linii směrem
ke schodišti, na kterém je umístěno trafo, protože na tuto část pozemku se hrne sníh a jinam
jej nelze hrnout. Dále upozornil, že spodní pozemek p.p.č. 808/20 všichni sousedé podél
hlavní silnice získali za 10,-Kč/1m2, ale dle znaleckého posudku je cena vyšší, přestože je
podle jeho názoru pozemek naprosto bezcenný. Ing. Jiránek se dotázal, zda byl již zaměřen
plot nad domem, který dle jeho názoru zasahuje do místní komunikace na p.p.č. 715/1.
Starosta odpověděl, že zatím nikoliv. Dále se dotázal, zda byla již prověřena existence
vodovodu na pozemku na p.p.č. 808/22. Starosta odpověděl, že rovněž nikoliv. Pan Michel na
toto reagoval, že na tomto pozemku nikdy vodovod nebyl ani o tom nikdy neslyšel. Závěrem
bylo konstatováno na základě společného jednání, že pan Michel by rád již vše uzavřel a je
připraven na zářijovém jednání zastupitelstva přijmout kompromisní konečné řešení s tím, že
ještě bude do tohoto jednání zaměřen plot a pokračující linie směrem ke schodišti a prověřena
případná existence vodovodu na p.p.č. 808/22.
USNESENÍ č. RM/878/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zajistil ve věci jednání s manželi Michelovými geodetické zaměření plotu nad
jejich domem čp. 236 na Sluneční stráni, dále geodetické zaměření pokračující linie asfaltové
plochy směrem ke schodišti na p.p.č. 708/1 (viz zákres v pozemkovém snímku v příloze
originálu zápisu) a dále aby prověřil existenci vodovodu na p.p.č. 808/22 a výsledek předložil
na zářijové jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Žádosti pí Evy Tlachačové - pozemky kolem čp. 154 v ulici Pod Rýchorami
Radě města bylo přeloženo několik žádostí paní Evy Tlachačové ohledně pozemků kolem
jejího domu čp. 154 v ulici Po Rýchorami. Paní Tlachačová byla rovněž pozvána na jednání
rady, ale telefonicky se omluvila starostovi, protože je pracovně v zahraničí a bohužel se
nemohla vrátit. Z předložených žádostí není patrno, co vlastně paní Tlachačová žádá, a proto
rada přijala následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/879/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí paní Evy Tlachačové ohledně pozemků kolem jejího domu čp. 154
v ulici Pod Rýchorami s tím, že paní Tlachačová bude znovu pozvána na další jednání rady
dne 31.7.2013 za účelem vysvětlení svých žádostí. Bez společného projednání v rámci jednání
rady nebude možné celou záležitost předat k projednání zastupitelstvu, protože
z předložených žádostí není patrné, o co vlastně paní Tlachačová žádá.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla přeložena žádost paní Marcely Hulínské o pronájem části pozemku p.p.č.
579/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 10 m2. Projednávání konkrétních podmínek nájmu je již
možné, protože záměr pronájmu byl již zveřejněn v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že
v období mezi podáním žádosti a projednáním na této radě byla lokalita postižena v červnu
2013 povodní, rada města projednávání konkrétních podmínek pronájmu odložila až na dobu
po rekonstrukci místní komunikace, aby okolní pozemky byly přístupné po dobu
rekonstrukce.
USNESENÍ č. RM/880/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti paní Marcely Hulínské o pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 10 m2 až po rekonstrukci místní komunikace vzhledem k tomu, že
v období mezi podáním žádosti a projednáním na této radě byla lokalita postižena v červnu
2013 povodní, a je třeba, aby okolní pozemky byly přístupné po dobu rekonstrukce.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. 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.
Záměr pronájmu byl zveřejněn v rámci Záměru města č. 9/2013 v době od 30.5.2013 do
13.6.2013, sejmut 14.6.2013.
USNESENÍ č. RM/881/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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 s tím, že nájem bude sjednán
ve smlouvě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši
2,-Kč/ 1m2/.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost manželů Romana a Gabriely Drábkových o prodej části
pozemku p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I, druh ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace. Jedná se o část veřejné cesty mezi domem čp. 68 manželů Drábkových a domem
čp. 10 pana Hejzlara.
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USNESENÍ č. RM/882/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I, druh ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, protože se jedná se o část veřejné cesty - komunikace
mezi domem čp. 68 manželů Drábkových a domem čp. 10 pana Hejzlara
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla přeložena žádost manželů Mgr. Jiřího Javůrka a Ing. Věry Javůrková o
prodej pozemku p.p.č. 341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda o výměře 531 m2. Rada města žádost projednala, a protože
sousedním pozemkem je místní komunikace, která vede k lesárně, prodejem celého pozemku
by městu zůstala pouze tato úzká místní komunikace a v případě potřeby rekonstrukce této
místní komunikace v budoucnu by si město ztížilo případnou rekonstrukci. Z těchto důvodů
rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/883/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby s manželi Javůrkovými projednal možnost oddělení pozemku p.p.č.
341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu zápisu z důvodu popsaných
v zápise a nabídl jim k prodeji pouze část tohoto pozemku, která bezprostředně sousedí
s jejich pozemky.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Nájemní vztah k pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou převzatý na
základě směnné smlouvy od SPÚ
Radě města byla předložena informace o tom, že směnná smlouva mezi Městem Svoboda nad
Úpou a ČR - Státním pozemkovým úřadem o nabytí pozemkové parcely č.p. 782/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou byla již zapsána v Katastru nemovitostí dne 19.6.2013 a město se stalo
vlastníkem výše uvedené parcely. Město tak vstupuje do nájemního vztahu s původním
nájemcem paní Jitkou Částkovou, bytem Praha 4, Pavlíkova 602/6, 142 00 a předmětná
nájemní smlouva, o jejíž existenci hovoří výše uvedené směnná smlouva, je nadále platná.
Mgr. Schön upozornil na nutnost vypracovat dodatek ke smlouvě, týkající se zejména změny
bankovního spojení, na které bude placeno nájemné a stanovení poměrné části nájemného za
rok 2013 (dle smlouvy se platí pozadu vždy k 1.10. běžného roku). Jedná se o pozemek ze
ZPF (zemědělský půdní fond), kde při výpovědi je nutno brát na zřetel ustanovení
§ 677 odst. 2 Obč. zák. (jednoroční výpovědní lhůta k 1.10. běžného roku).
USNESENÍ č. RM/884/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Petra Schöna, aby do příštího jednání vypracoval návrh dodatku k nájemní smlouvě na
nově získaný pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou směnnou smlouvou s ČR –
Státním pozemkovým úřadem s původním nájemcem paní Jitkou Částkovou, bytem Praha 4,
Pavlíkova 602/6, PSČ142 00 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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8. Pozemky kolem Černohorské ulice čp. 30
Radě města byly předloženy variantní návrhy urbanistické studie v Černohorské ulici nad a za
domem čp. 30 v Černohorské ulici (viz příloha originálu zápisu), které byly předloženy
k vyjádření společnosti Krkonošské papírny, a.s.
USNESENÍ č. RM/885/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání variantních návrhů urbanistické studie v Černohorské ulici nad a za domem
čp. 30 v Černohorské ulici (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby získal
oficiální vyjádření společnosti Krkonošské papírny, a.s.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost společnosti GROMAR s.r.o. o vydání závazného stanoviska a souhlasu s
napojením k PD "Rodinné domy na Zlatém Hamru na p.p.č. 320/3, 368/1, 415/1, k.ú.
Maršov I"
Radě města byla předložena žádost uvedená v názvu tohoto bodu společně s projektovou
dokumentaci pro územní řízení, která byla radě předložena přímo na jednání rady.
USNESENÍ č. RM/886/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko společnosti GROMAR s.r.o. k projektové dokumentaci pro územní řízení s
názvem "Rodinné domy na Zlatém Hamru na p.p.č. 320/3, 368/1, 415/1, k.ú. Maršov I", které
bude podkladem k žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném
územním řízení dle § 95 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Nabídky na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách cenové nabídky na rekonstrukci dětského
hřiště na Rýchorském sídlišti, a to od společností:
- TEWIKO systems, s.r.o. se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec,
IČ 25472887 – nabídnutá cena ve výši 152.230,-Kč bez DPH,
- B plus P s.r.o., se sídlem Havlíčkova 375, Červený Kostelec, IČ 25297015 – nabídnutá
cena ve výši 119.362,-Kč bez DPH,
- TR ANTOŠ s.r.o., se sídlem Na Perchtě 1631, Turnov, IČ 48152587 – nabídnutá cena
ve výši 144.834,-Kč bez DPH,
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, IČ 25993020 –
nabídnutá cena ve výši 151.400,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/887/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti od společnosti
B plus P s.r.o., se sídlem Havlíčkova 375, Červený Kostelec, IČ 25297015 za cenu ve výši
119.362,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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11. Stížnost na stav komunikace nad bývalou zvláštní školou
Radě města byly předloženy stížnosti pana Josefa Búše včetně fotodokumentace na svah nad
bývalou zvláštní školou a na stav nezpevněné cesty vedoucí ke staveništi pana Tomáška. Rada
konstatovala, že cesta nad svahem vždy byla pouze pro pěší a nikdy nebyla městem
zprovozněna na provoz auty, resp. nákladními auty. Nově postavený dům pana Tomáška je
stále pouze staveništěm, protože se jedná o nezkolaudovanou stavbu. Stavební činnost, která
není v souladu s platnými zákony a územním souhlasem ke stavbě je věcí stavebního úřadu, a
proto rada města přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/888/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
dává
podnět stavebnímu úřadu, aby neprodleně vyzval stavebníka domu nad bývalou zvláštní
školou k nápravě, protože stavebník nemá zajištěno staveniště, ze kterého stéká stavební
materiál a zapříčinil škody popsané ve stížnostech pana Búše a zachycené na
fotodokumentaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Opěrná zeď ve Staré aleji - předložení zprávy o současném stavu (výsledek
jednání, náklady atd.)
Radě města byla předložena zpráva Ing. Hůrky o současném stavu rozpadlé opěrné zdi ve
Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Ing. Hůrka seznámil radu podrobně s jednotlivými
kroky, které město již učinilo. Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že opěrná zeď se
nachází jak na pozemcích st.p.č. 75 a p.p.č. 67/1 (vlastníkem je paní Vladimíra Zapadlová)
tak na pozemku p.p.č. 692/1 (vlastníkem je město Svoboda nad Úpou). Dle městského
právníka Mgr. Huspeka se jedná o tzv. rozhradu (rozhraničení) mezi sousedními pozemky a
zde stále platí, že rozhrady jsou společným vlastnictvím vlastníků sousedních pozemků. Dle
jeho názoru, pokud nedojde k dohodě mezi pí Zapadlovou a městem o provedení nutně
zabezpečovacích prací, bude nutné, aby stavební úřad oběma tyto práce nařídil, popřípadě je
nechá provést prostřednictvím stavebního podnikatele ve smyslu § 135 odst. 3, 6 stavebního
zákona na náklady města a polovinu těchto nákladů bude posléze od pí Zapadlové vymáhat.
USNESENÍ č. RM/889/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
dává
podnět stavebnímu úřadu, aby zahájil ve věci opěrné zdi ve Staré aleji veškeré kroky dle
návrhu městského právníka Mgr. Huspeka (viz zápis), dále zajistit projektovou dokumentaci
na opravu opěrné zdi, rozpočet, realizaci opravy v souladu s rozpočtem města s tím, že
polovinu veškerých finančních nákladů bude město požadovat od paní Vladimíry Zapadlové,
a to dohodou nebo soudní cestou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Reklamní zařízení na výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti
Na základě ústního podnětu Mgr. Hynka byla oslovena společnost RAILREKLAM, spol.
s r.o. ohledně reklamního zařízení na výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti (jedná se o
reklamní zařízení velké vpravo – rozměr 3m x 5,3m). Důvodem kontaktu byla absence
jakékoliv smlouvy na radnici o umístění zařízení na objektu ve vlastnictví města. Na základě
této výzvy předložila společnost Smlouvu o nájmu nemovitosti z 19.9.1995 a dále Dohodu o
převzetí závazku, založeného nájemní smlouvou z 3.6.1998. Dle těchto dokumentů platí
společnost za 1 ks reklamního zařízení roční částku ve výši 5.400,-Kč.
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Stav stěny výměníku je dezolátním stavu, prkna jsou uhnilá, oprava formou nátěru je
zbytečná, protože nátěr nedrží a odpadává spolu s třískami z prken.
Na základě návrhu Mgr. Hynka byla oslovena výše uvedená společnost a byl jí nabídnut
nájem na 5 let dopředu s tím, že za přijaté předplacené nájemné by město plochu opravilo (tj.
za 27.000,-Kč).
Tajemnice kontaktovala zástupce společnosti s touto nabídkou, ale bohužel společnost
reagovala zamítavě, protože by se jednalo o poměrně dlouhý závazek a současná situace na
reklamním trhu jim neumožňuje se zavázat na tak dlouhou dobu.
Ing. Jiránek se dotázal, na co vlastně město tento objekt potřebuje a zda by nebylo vhodnější
se zabývat jeho odstraněním. Dotázal se Ing. Hůrky, zda může na tento objekt stavební úřad
vydat demoliční výměr, resp. rozhodnutí o odstranění stavby. Ing. Hůrka odpověděl, že určitě
ano při splnění podmínek dle stavebního zákona.
USNESENÍ č. RM/890/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
špatný stav reklamní plochy na výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti s tím, že se město
bude zabývat možností demolice tohoto objektu a nikoliv obnovou či opravou reklamní
plochy (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
14. Předložení stavební dokumentace staveb u hotelu PROM dle zápisu ze
zastupitelstva
Na základě podnětu pana Táslera, který na posledním jednání zastupitelstva požádal vedení
města o zveřejnění dokumentu o výpočtu průtočnosti zakryté části Černohorského potoka,
pokud takový dokument existuje, předložil Ing. Hůrka patřičné dokumenty z dostupné
stavební dokumentace na stavebním úřadě (viz přílohy originálu zápisu). Zásadním
dokumentem je Hydraulický posudek koryta Černohorského potoka v úseku 300 – 450 m nad
ústím do Úpy z roku 1995, jehož součástí je vyjádření Českého hydrometeorologického
ústavu a ze kterého vyplývá dostatečná kapacita koryta i při případném průtoku stoleté vody a
dále, že spodní hrana konstrukce zakrytí potoka má v kritickém profilu podle výpočtu rezervu
0,32 m od hladiny stoleté vody. Na základě tohoto posudku získal v roce 1997 investor
sportovně relaxačního areálu u hotelu PROM (kdy došlo k zastropení potoka) kladné
stanovisko referátu životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení.
USNESENÍ č. RM/891/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokumenty z dostupné stavební dokumentace na stavebním úřadě (viz přílohy originálu
zápisu) ve věci zastropení Černohorského potoka u hotelu PROM. Zásadním dokumentem je
Hydraulický posudek koryta Černohorského potoka v úseku 300 – 450 m nad ústím do Úpy
z roku 1995, jehož součástí je vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu a ze kterého
vyplývá dostatečná kapacita koryta i při případném průtoku stoleté vody a dále, že spodní
hrana konstrukce zakrytí potoka má v kritickém profilu podle výpočtu rezervu 0,32 m od
hladiny stoleté vody. Na základě tohoto posudku získal v roce 1997 investor sportovně
relaxačního areálu u hotelu PROM (kdy došlo k zastropení potoka) kladné stanovisko referátu
životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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15. Oprava střech a komínů na radnici a bývalém kině
Radě města byly předloženy cenové nabídky na nezbytné opravy střechy radnice a bývalého
kina v souladu s rozpočtem, který zpracoval Ing. arch. Žatecký. Cenový nabídky předložili:
- KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 260 04 852 ve výši
249.955,-Kč bez DPH,
- Střechy Reno Trutnov, s.r.o., se sídlem 5. května 503, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 252 96 353 ve výši 252.381,-Kč bez DPH,
- Oldřich Vydra, čp. 229, 544 66 Hajnice, IČ 652 10 522 ve výši 282.027,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/892/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku firmy KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 260 04 852 ve výši 249.955,-Kč bez DPH na nezbytné opravy střechy radnice a bývalého
kina včetně odstranění některých komínů nebo opravy zbývajících v souladu s rozpočtem,
který zpracoval Ing. arch. Žatecký.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
16. Ocenění bytových jednotek v čp. 302
Radě města byla znovu předložena záležitost kolem ocenění bytových jednotek čp. 302 na
Sluneční stráni. Podle usnesení rady z 54. schůze se měly do ceny bytů promítnout také okolní
pozemky, opěrná zeď, přípojky (viz usnesení č. RM/864/54/2013). Na tomto jednání byl
omluven Mgr. Hynek, který po přečtení zápisu upozornil na to, že to možná z právního
hlediska není možné a je třeba vše prověřit u městského právníka. Tajemnice zajistila u Mgr.
Huspeka vyjádření, že v podstatě je to možné, pokud město bude chtít toto vše zahrnout do
ceny bytové jednotky, ale je třeba nejprve udělat dodatek k souhlasnému prohlášení, ten vložit
do Katastru nemovitostí. Dále pokud se zjistí, že opěrná zeď je na pozemku města a částečně i
na pozemku jiného vlastníka (pozemek p.p.č. 527/6), pak to vidí jako problém, protože opěrná
zeď by pak byla ve spoluvlastnickém podílu (pokud nebude prokazatelně zjištěn jiný vlastník)
a spoluvlastnický podíl zahrnout do ceny bytů, resp. do souhlasného prohlášení si neumí
představit. Ing. Jiránek navrhl, aby tedy bylo nejprve provedeno geodetické zaměření všech
staveb kolem bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni, tj. opěrné zdi, všech přípojek
k bytovému domu, septiku, asfaltové plochy a teprve po zaměření se k této záležitosti vrátit.
USNESENÍ č. RM/893/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci ocenění bytových jednotek v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni návrh Ing.
Jiránka, aby bylo nejprve provedeno geodetické zaměření všech staveb kolem bytového
domu, tj. opěrné zdi, všech přípojek k bytovému domu, septiku, asfaltové plochy a teprve po
tomto zaměření se k této záležitosti vrátit.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
17. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s.
Radě města byl předložen nový návrh Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob se společností
EKO-KOM, a.s. (viz příloha originálu zápisu). Na základě nového rozhodnutí o autorizaci,
vydaného v roce 2012 MŽP, přistoupila společnost EKO-KOM, a.s. k výměně všech hlavních
smluv a smluv o výpůjčce. Nová smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce
včetně jejich dodatků. Hlavní princip, kterým je bezplatná výpůjčka sběrných nádob, zůstává
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zachován. Nově je ve smlouvě zaveden institut ohlašování škod na nádobách (za tímto účelem
byl zřízen dispečink). Stanovena povinnosti pro vypůjčitele v čl. IV smlouvy včetně
eventuálních sankcí za jejich nedodržení (starost o nádoby s péčí řádného hospodáře atd.).
USNESENÍ č. RM/894/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s. (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
18. Výstavba tělocvičny – aktuální stav, VŘ na TDI, BOZP
Rada města se zabývala aktuální situací kolem připravované výstavby tělocvičny. Dne
27.6.2013 proběhlo otevírání obálek na akci „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847,
Svoboda nad Úpou". Bylo otevřeno celkem sedm obálek s nabídkami. První jednání hodnotící
komise proběhne v pátek 12.7.2013 od 9,00 hodin.
I když zatím není samotné výběrové řízení na zhotovitele dokončeno, rada konstatovala, že by
bylo vhodné se zabývat výběrem technického dozoru a koordinátora BOZP na tuto akci, aby
vybraní uchazeči měli dostatek času seznámit se s projektovou dokumentací, poté s nabídkou
vybraného zhotovitele apod.
Tajemnice upozornila, že zatím není také vyjasněna otázka případné dotace, a proto je třeba
se zabývat otázkou, co dál, pokud nedopadne dotace – to je důležité pro další jednání
s vybraným zhotovitelem (vypsané výběrové řízení neřešilo fakt, že pokud nedopadne dotace,
tak s vybraným uchazečem nebude uzavřena smlouva a samozřejmě v době zveřejnění výzvy
nikdo netušil, že naše město zasáhnou povodně). Sice je platné usnesení o přijetí úvěru na
tělocvičnu, ale to bylo rovněž v době před povodněmi. V současné době je finanční situace
města úplně jiná, dotační titul na opravu místních komunikací a účelových komunikací byl
vypsán 3.7.2013 s uzávěrkou do 31.7.2013 – viz další bod jednání rady.
USNESENÍ č. RM/895/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby do příštího jednání připravil návrh výzvy na výběr technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na akci „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad
Úpou".
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
19. Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze SR kapitoly 327-Ministerstvo
dopravy v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku
povodní v květnu a v červnu 2013
Radě města byla předložena výše uvedená pravidla pro čerpání dotace na tzv. obnovu území
v rámci 2. etapy likvidace povodňových škod (viz příloha originálu zápisu). Příjem žádostí je
stanoven do 31.7.2013 a čerpání dotace musí být ukončeno do konce letošního roku. Společně
s pravidly byla radě předložena Tabulka s předběžným vyčíslením škod na místních
komunikacích a ostatním majetku obcí, která byla již zaslána na Ministerstvo dopravy a která
obsahuje výčet jednotlivých akcí (viz příloha originálu zápisu). Rada se jednotlivými akcemi
zabývala, zda bude zapotřebí zpracovat projekt nebo pouze jednoduchý rozpočet a přijala
následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/896/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby pokračoval v jednáních s projektanty ve věci zpracování předpokládaných
rozpočtů jednotlivých akcí dle Tabulky s předběžným vyčíslením škod na místních
komunikacích a ostatním majetku obcí (viz příloha originálu zápisu) tak, aby bylo možné
v termínu do 31.7.2013 podat žádost o dotaci v souladu s výše uvedenými pravidly a dále, aby
zajistil potřebné projektové dokumentace nebo zjednodušené dokumentace s rozpočty, aby
bylo možné urychleně vypsat výběrová řízení na zhotovitele, protože čerpání případné dotace
musí být uskutečněno do 31.12.2013.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
20. Přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce v DPS
Radě města byl předložen návrh na přidělení bytu dle aktuálního pořadníku panu Zdeňku
Dubskému. Žádosti byly prověřeny ve složce, žádná z nich neobsahuje doporučení z hlediska
zdravotního, tj. mimořádné upřednostnění některého z žadatelů v pořadníku. Pan Zdeněk
Dubský je veden v pořadníku žadatelů od roku 2008.
USNESENÍ č. RM/897/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou panu Zdeňku Dubskému (viz zápis),
v případě, že pan Zdeněk Dubský přidělení bytu odmítne, přidělit byt podle aktuálního
Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS ze dne 16.4.2013 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.7.2013 ve 20:50 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 31.7.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 14.7.2013. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
10.7.2013.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 56. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.07.2013
USNESENÍ č. RM/878/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zajistil ve věci jednání s manželi Michelovými geodetické zaměření plotu nad
jejich domem čp. 236 na Sluneční stráni, dále geodetické zaměření pokračující linie asfaltové
plochy směrem ke schodišti na p.p.č. 708/1 (viz zákres v pozemkovém snímku v příloze
originálu zápisu) a dále aby prověřil existenci vodovodu na p.p.č. 808/22 a výsledek předložil
na zářijové jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/879/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí paní Evy Tlachačové ohledně pozemků kolem jejího domu čp. 154
v ulici Pod Rýchorami s tím, že paní Tlachačová bude znovu pozvána na další jednání rady
dne 31.7.2013 za účelem vysvětlení svých žádostí. Bez společného projednání v rámci jednání
rady nebude možné celou záležitost předat k projednání zastupitelstvu, protože
z předložených žádostí není patrné, o co vlastně paní Tlachačová žádá.
USNESENÍ č. RM/880/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti paní Marcely Hulínské o pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 10 m2 až po rekonstrukci místní komunikace vzhledem k tomu, že
v období mezi podáním žádosti a projednáním na této radě byla lokalita postižena v červnu
2013 povodní, a je třeba, aby okolní pozemky byly přístupné po dobu rekonstrukce.
USNESENÍ č. RM/881/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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 s tím, že nájem bude sjednán
ve smlouvě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši
2,-Kč/ 1m2/.
USNESENÍ č. RM/882/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I, druh ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, protože se jedná se o část veřejné cesty - komunikace
mezi domem čp. 68 manželů Drábkových a domem čp. 10 pana Hejzlara
USNESENÍ č. RM/883/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby s manželi Javůrkovými projednal možnost oddělení pozemku p.p.č.
341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu zápisu z důvodu popsaných
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v zápise a nabídl jim k prodeji pouze část tohoto pozemku, která bezprostředně sousedí
s jejich pozemky.
USNESENÍ č. RM/884/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Petra Schöna, aby do příštího jednání vypracoval návrh dodatku k nájemní smlouvě na
nově získaný pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou směnnou smlouvou s ČR –
Státním pozemkovým úřadem s původním nájemcem paní Jitkou Částkovou, bytem Praha 4,
Pavlíkova 602/6, PSČ142 00 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/885/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání variantních návrhů urbanistické studie v Černohorské ulici nad a za domem
čp. 30 v Černohorské ulici (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby získal
oficiální vyjádření společnosti Krkonošské papírny, a.s.
USNESENÍ č. RM/886/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko společnosti GROMAR s.r.o. k projektové dokumentaci pro územní řízení s
názvem "Rodinné domy na Zlatém Hamru na p.p.č. 320/3, 368/1, 415/1, k.ú. Maršov I", které
bude podkladem k žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném
územním řízení dle § 95 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
USNESENÍ č. RM/887/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském sídlišti od společnosti
B plus P s.r.o., se sídlem Havlíčkova 375, Červený Kostelec, IČ 25297015 za cenu ve výši
119.362,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/888/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
dává
podnět stavebnímu úřadu, aby neprodleně vyzval stavebníka domu nad bývalou zvláštní
školou k nápravě, protože stavebník nemá zajištěno staveniště, ze kterého stéká stavební
materiál a zapříčinil škody popsané ve stížnostech pana Búše a zachycené na
fotodokumentaci.
USNESENÍ č. RM/889/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
dává
podnět stavebnímu úřadu, aby zahájil ve věci opěrné zdi ve Staré aleji veškeré kroky dle
návrhu městského právníka Mgr. Huspeka (viz zápis), dále zajistit projektovou dokumentaci
na opravu opěrné zdi, rozpočet, realizaci opravy v souladu s rozpočtem města s tím, že
polovinu veškerých finančních nákladů bude město požadovat od paní Vladimíry Zapadlové,
a to dohodou nebo soudní cestou.
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USNESENÍ č. RM/890/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
špatný stav reklamní plochy na výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti s tím, že se město
bude zabývat možností demolice tohoto objektu a nikoliv obnovou či opravou reklamní
plochy (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/891/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokumenty z dostupné stavební dokumentace na stavebním úřadě (viz přílohy originálu
zápisu) ve věci zastropení Černohorského potoka u hotelu PROM. Zásadním dokumentem je
Hydraulický posudek koryta Černohorského potoka v úseku 300 – 450 m nad ústím do Úpy
z roku 1995, jehož součástí je vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu a ze kterého
vyplývá dostatečná kapacita koryta i při případném průtoku stoleté vody a dále, že spodní
hrana konstrukce zakrytí potoka má v kritickém profilu podle výpočtu rezervu 0,32 m od
hladiny stoleté vody. Na základě tohoto posudku získal v roce 1997 investor sportovně
relaxačního areálu u hotelu PROM (kdy došlo k zastropení potoka) kladné stanovisko referátu
životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení.
USNESENÍ č. RM/892/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku firmy KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 260 04 852 ve výši 249.955,-Kč bez DPH na nezbytné opravy střechy radnice a bývalého
kina včetně odstranění některých komínů nebo opravy zbývajících v souladu s rozpočtem,
který zpracoval Ing. arch. Žatecký.
USNESENÍ č. RM/893/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci ocenění bytových jednotek v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni návrh Ing.
Jiránka, aby bylo nejprve provedeno geodetické zaměření všech staveb kolem bytového
domu, tj. opěrné zdi, všech přípojek k bytovému domu, septiku, asfaltové plochy a teprve po
tomto zaměření se k této záležitosti vrátit.
USNESENÍ č. RM/894/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s. (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/895/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby do příštího jednání připravil návrh výzvy na výběr technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na akci „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad
Úpou".
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USNESENÍ č. RM/896/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby pokračoval v jednáních s projektanty ve věci zpracování předpokládaných
rozpočtů jednotlivých akcí dle Tabulky s předběžným vyčíslením škod na místních
komunikacích a ostatním majetku obcí (viz příloha originálu zápisu) tak, aby bylo možné
v termínu do 31.7.2013 podat žádost o dotaci v souladu s výše uvedenými pravidly a dále, aby
zajistil potřebné projektové dokumentace nebo zjednodušené dokumentace s rozpočty, aby
bylo možné urychleně vypsat výběrová řízení na zhotovitele, protože čerpání případné dotace
musí být uskutečněno do 31.12.2013.
USNESENÍ č. RM/897/56/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou panu Zdeňku Dubskému (viz zápis),
v případě, že pan Zdeněk Dubský přidělení bytu odmítne, přidělit byt podle aktuálního
Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS ze dne 16.4.2013 (viz příloha originálu zápisu).
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