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Sp. značka: SVO/2181/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 77. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.07.2014
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 Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Jednání s nájemcem (pí Kočová) restaurace na stadionu

2.

Zvýšení nájemného v čp. 302 - usnesení soudu u bytu č. 5

3.

Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 302

4.

Výpověď z nájmu pozemků p.p.č. 68/2, 33 a 73/3, vše v k.ú. Maršov II

5.

Návrh železničního jízdního řádu 2014/2015

6.

Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.

7.

Návrh Správy KRNAP na opravu komunikace od hotelu PROM

8.

Zpráva hodnotící komise - zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí

9.

Přidělení bytu v DPS

10.

Žádost o souhlas se soudní výpovědí z bytu v DPS z důvodu neplacení nájemného

11.

Žádost o vyřešení průchodnosti a sjízdnosti přístupové cesty v Luční ulici

12.

Stavební úpravy lesní cesty k čp. 10 v k.ú. Maršov I

13.

Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci

14.

Svoz odpadu

15.

Systém sekání obecních pozemků

1. Jednání s nájemcem (pí Kočová) restaurace na stadionu
Hostem jednání byla paní Jarmila Kočová - nájemce restaurace na stadionu. Důvodem její
návštěvy bylo projednání její žádosti o kompenzaci vynaložených finančních prostředků za
instalaci odvětrání restaurace bez předchozího souhlasu města. Paní Kočová vysvětlila všem
přítomným, že instalaci provedla bez předchozího souhlasu města z časových důvodů, protože
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po provedení průzkumu trhu dodavatel nejlevnější nabídky měl čas pouze v zimě, později pak
už ne. Paní Kočová řekla, že si je vědoma své chyby, že instalaci provedla urychleně bez
souhlasu města, ale přesto by ráda celou záležitost projednala ještě jednou a požádala o
nějakou kompenzaci ve vztahu k nájemnému.
Mgr. Hynek reagoval, že sice její kroky chápe, ale bohužel město nakládá s finančními
prostředky, které jsou veřejné a existuje směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a akce, kterou paní Kočová uskutečnila, nebyla řádně vysoutěžena v souladu s touto
platnou směrnicí a nelze tedy zpětně přiznat nějakou kompenzaci, protože by se mohlo jednat
o porušení zákona. V neposlední řadě jde o porušení nájemní smlouvy, protože z ní vyplývá
povinnost nájemce požádat předem pronajímatele o souhlas.
Ing. Jiránek navrhl, že jako výraz určité vstřícnosti by bylo možné uvažovat při event.
skončením nájmu někdy v budoucnu o odkoupení instalovaného zařízení za cenu dle
znaleckého posudku a v tomto smyslu uzavřít dodatek k nájemní smlouvě.
Paní Kočová s takovým řešením souhlasila.
Dále paní Kočová požádala, jak má tedy postupovat, pokud by chtěla koupit nové venkovní
lavice před restauraci. Mgr. Hynek odpověděl, že jsou dvě možnosti, buď si je koupí sama,
budou jejím vlastnictvím a po skončení nájmu si s nimi naloží, jak uzná za vhodné nebo dá
podnět radě, která zváží, zda je tento výdaj v souladu s rozpočtem a se záměrem města a
pokud nákup odsouhlasí, nákup bude vysoutěžen v souladu se směrnicí, majetek bude ve
vlastnictví města, o který bude rozšířen rozsah pronajatého majetku.
Paní Kočová odpověděla, že tedy připraví podnět pro radu a opustila jednání rady.
Dále rada diskutovala se stavebním technikem o instalovaném zařízení a způsobu, jak
funguje.
Mgr. Hynek řekl, že nesouhlasí s tím, aby byl uzavřen dodatek tak, jak navrhl Ing. Jiránek,
protože to by znamenalo, že město se zavazuje zařízení odkoupit a tím vyhovět v plném
rozsahu paní Kočové, přestože jednala nesprávně.
Navrhl, aby byl uzavřen v tom duchu, že dodatkem bude ujednáno to, že nájemce instaloval
bez předchozího souhlasu města odvětrávací zařízení v restauraci na stadionu a až při
skončení nájmu v budoucnu rozhodne pronajímatel o tom, jak bude naloženo s tímto
zařízením, tj. zda si ho nájemce odinstaluje a vše uvede do původního stavu, nebo prodá
novému nájemci nebo zda město zajistí vyhotovení znaleckého posudku na náklady nájemce a
poté zařízení odkoupí za cenu dle znaleckého posudku.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Hynka.
USNESENÍ č. RM/1175/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem restaurace na stadionu paní Jarmilou
Kočovou v tom duchu, že dodatkem bude ujednáno to, že nájemce instaloval bez předchozího
souhlasu města odvětrávací zařízení v restauraci na stadionu a až při skončení nájmu v
budoucnu rozhodne pronajímatel o tom, jak bude naloženo s tímto zařízením, tj. zda si ho
nájemce odinstaluje a vše uvede do původního stavu, nebo prodá novému nájemci nebo zda
město zajistí vyhotovení znaleckého posudku na náklady nájemce a poté zařízení odkoupí za
cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Zvýšení nájemného v čp. 302 - usnesení soudu u bytu č. 5
Radě města byl předložen Protokol o jednání před soudem prvního stupně ve věci soudního
sporu s manželi Dávidikovými o zvýšení nájemného v čp. 302 na Sluneční stráni (viz příloha
originálu zápisu) společně s další dokumentací, týkající se tohoto soudního sporu s tím, že
právní zástupce města Mgr. Huspek jednoznačně doporučuje podání odvolání, protože podle
jeho názoru soudkyně zvolila zcela nevhodný způsob výpočtu nájemného, do kterého
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započítala například výši regulovaného nájemného v městech Trutnov a Hostinné.
Regulovaná výše nájemného však nemá nic společného se skutečným obvyklým nájemným.
Rada jednoznačně požaduje po právním zástupci města, aby podal důrazné odvolání proti
rozsudku Okresního soudu v Trutnově, protože způsob výpočtu, kde je do průměru započteno
regulované nájemné) je zásadně špatný. Dále požaduje, aby právní zástupce města v rámci
odvolacího řízení důrazně argumentoval vysoutěženým nájemným ve stejném domě u
stejného typu bytu, který je na stejném patře (Pätzoldovi) a předložil soudu výsledky
výběrových řízení u dvou bytů v tomto domě.
USNESENÍ č. RM/1176/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o jednání před soudem prvního stupně ve věci soudního sporu s manželi
Dávidikovými o zvýšení nájemného v čp. 302 na Sluneční stráni (viz příloha originálu zápisu)
společně s další dokumentací, týkající se tohoto soudního sporu s tím, že právní zástupce
města Mgr. Huspek jednoznačně doporučuje podání odvolání, protože podle jeho názoru
soudkyně zvolila zcela nevhodný způsob výpočtu nájemného, do kterého započítala například
výši regulovaného nájemného v městech Trutnov a Hostinné. Regulovaná výše nájemného
však nemá nic společného se skutečným obvyklým nájemným. Rada jednoznačně požaduje
po právním zástupci města, aby podal důrazné odvolání proti rozsudku Okresního soudu v
Trutnově, protože způsob výpočtu, kde je do průměru započteno regulované nájemné) je
zásadně špatný. Dále požaduje, aby právní zástupce města v rámci odvolacího řízení důrazně
argumentoval vysoutěženým nájemným ve stejném domě u stejného typu bytu, který je na
stejném patře (Pätzoldovi) a předložil soudu výsledky výběrových řízení u dvou bytů v tomto
domě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 302
Radě města byla předložena výpověď manželů Dávidikových z nájmu bytu č. 5 v domě čp.
302 na Sluneční stráni, která byla podána dne 29.5.2014, tzn. že nájem skončí po uplynutí
tříměsíční výpovědní doby - 31.8.2014.
Tajemnice se dotázala, zda rada požaduje vypsat výběrové řízení na nájem bytu od 1.9.2014.
Členové rady reagovali, že nikoliv, že byt zůstane volný a bude nabídnut formou záměru jako
volný k prodeji, jakmile bude zpracován znalecký posudek.
Tajemnice dále doplnila, že tento týden bude dokončeno řízení na Katastrálním úřadě v
Trutnově ohledně podaného rozšíření souhlasného prohlášení (provedeno formou záznamu) a
v příštím týdnu bude zadáno u znalce p. Danielise zpracování znaleckého posudku na ocenění
bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu dle rozšířeného souhlasného
prohlášení.
USNESENÍ č. RM/1177/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď manželů Dávidikových z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 302 na Sluneční
stráni, která byla podána dne 29.5.2014, tzn. že nájem skončí po uplynutí tříměsíční
výpovědní doby - 31.8.2014 s tím, že byt zůstane volný a bude nabídnut formou
záměru jako volný k prodeji, jakmile bude zpracován znalecký posudek.
b)
informaci o tom, že v 29. týdnu bude dokončeno řízení na Katastrálním úřadě v
Trutnově ohledně podaného rozšíření souhlasného prohlášení na bytové jednotky
čp. 302 na Sluneční stráni (provedeno formou záznamu) a v dalším týdnu bude
zadáno u znalce p. Danielise zpracování znaleckého posudku na ocenění bytových
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jednotek včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu dle rozšířeného souhlasného
prohlášení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Výpověď z nájmu pozemků p.p.č. 68/2, 33 a 73/3, vše v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena výpověď pana Marka Cardy z nájmu pozemků st.p.č. 68/2, st.p.č.
33 a p.p.č. 73/3, vše v k.ú. Maršov II s tím, že nájem skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní
doby, tj. dnem 30.9.2014.
USNESENÍ č. RM/1178/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpověď pana Marka Cardy z nájmu pozemků st.p.č. 68/2, st.p.č. 33 a p.p.č. 73/3, vše v k.ú.
Maršov II s tím, že nájem skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní doby, tj. dnem 30.9.2014.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Návrh železničního jízdního řádu 2014/2015
Radě města byl předložen návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém
kraji k připomínkování.
Tajemnice doplnila, že výzvu Královéhradeckého kraje zveřejnila na webu města, aby měli
občané možnost se také vyjádřit ve lhůtě do 22.7.2014. Zatím není evidován žádný podnět,
resp. připomínka ze strany občanů.
USNESENÍ č. RM/1179/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (viz přílohy
originálu zápisu). Mgr. Schön představil návrh smlouvy a včem spočívá její nové znění,
zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
USNESENÍ č. RM/1180/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1 k
této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
7. Návrh Správy KRNAP na opravu komunikace od hotelu PROM
Radě města byl předložen variantní návrh na opravu cesty na pozemku p.p.č. 56/1 v k.ú.
Maršov I, která je v majetku Správy KRNAP. Podle Správy KRNAP se jedná o cestu, kterou
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Správa KRNAP nepotřebuje a nevyužívá ji řadu let a je poničena převážně pohybem vozidel
obyvatel Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1181/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
variantní návrh na opravu cesty na pozemku p.p.č. 56/1 v k.ú. Maršov I, která je v
majetku Správy KRNAP. Podle Správy KRNAP se jedná o cestu, kterou Správa
KRNAP nepotřebuje a nevyužívá ji řadu let a je poničena převážně pohybem
vozidel obyvatel Svobody nad Úpou.
pověřuje
b)
starostu města, aby urgoval u Správy KRNAP opravu komunikace města na p.p.č.
366/6 v k.ú. Maršov II, kterou Správa KRNAP využívá při těžbě dřeva a pohybují
se po ní vozidla těžké techniky a cesta je zcela zničená pohybem vozidel Správy
KRNAP a jejich dodavatelů.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

8. Zpráva hodnotící komise - zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí
Radě města byl předložen hodnotící komisí Protokol o otevírání obálek a zpráva o
vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po povodni" (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1182/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava zatrubnění
bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po povodni" (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
nabídku společnosti KTstav s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem "Oprava zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po
povodni" ve výši 834.591,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

9. Přidělení bytu v DPS
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 17 pro jednotlivce
společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení bytu (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1183/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 17 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního pořadníku
žadatelů panu Miroslavu Hoffmannovi. Pokud pan Hoffmann přidělení bytu odmítne, přidělit
byt podle pořadí dle aktuálního Pořadníků žadatelů o přidělení bytu v DPS.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o souhlas se soudní výpovědí z bytu v DPS z důvodu neplacení nájemného
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas s podáním soudní žaloby na paní
Věru Šobkovou o zaplacení dlužného nájemného a souvisejících plnění poskytovaných s
užíváním předmětného bytu ve výši 47.284,-Kč, včetně výpovědi nájmu z bytu v DPS z
důvodu neplacení nájemného.
USNESENÍ č. RM/1184/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o souhlas s podáním soudní žaloby na paní Věru Šobkovou o zaplacení
dlužného nájemného a souvisejících plnění poskytovaných s užíváním předmětného bytu ve
výši 47.284,-Kč, včetně výpovědi nájmu z bytu v DPS z důvodu neplacení nájemného.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

11. Žádost o vyřešení průchodnosti a sjízdnosti přístupové cesty v Luční ulici
Radě města byla předložena žádost paní Kneževičové a pana Háka o vyřešení průchodnosti a
sjízdnosti přístupové cesty v Luční ulici k domům čp. 211 a čp. 204. Stížnost se týká zejména
úseku, kam byla vlastníkem nové nemovitosti navezena silná vrstva štěrku, po kterém se nedá
jezdit autem a ani pěší chůze není snadná.
Stavební technik města přednesl radě výsledky jednání s panem Tomáškem, který je přístupný
nějakému způsobu nápravy ve spolupráci s městem.
Dále stavební technik města konstatoval, že navezený štěrk skutečně dělá problémy v daném
úseku cesty, ale pokud by město chtělo tuto část cesty řešit, musí začít odvodněním dané části
a takový zásah do stávajícího stavu cesty nejde provést bez projektové dokumentace. Jako
rychlé provizorní řešení navrhl odstranění silné vrstvy štěrku, použití drobnějšího štěrku a
uhutnění cesty.
USNESENÍ č. RM/1185/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost paní Kneževičové a pana Háka o vyřešení průchodnosti a sjízdnosti přístupové cesty v
Luční ulici k domům čp. 211 a čp. 204 (stížnost se týká zejména úseku kam byla vlastníkem
nové nemovitosti navezena silná vrstva štěrku, po kterém se nedá jezdit autem a ani pěší
chůze není snadná) s tím, že město nechá zpracovat projektovou dokumentaci na opravu cesty
včetně odvodnění v rozsahu od křižovatky po dům pana Tomáška a požádá pana Tomáška o
případné spolufinancování.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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12. Stavební úpravy lesní cesty k čp. 10 v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen výtah z jednoduché projektové dokumentace na opravu cesty k čp.
10 v k.ú. Maršov I. Vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace nevyplývají jednoznačné
podmínky pro provedení stavby, nebo s některými rada nesouhlasí (například síla vrstvy
kameniva), požaduje rada svolat místní řešení na místě v rámci jednání rady města dne
6.8.2014 od 18 hodin za účasti členů rady, stavebního technika města a pana Hejzlara.
USNESENÍ č. RM/1186/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výtah z jednoduché projektové dokumentace na opravu cesty k čp. 10 v k.ú. Maršov I, ale
vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace nevyplývají jednoznačné podmínky pro
provedení stavby, nebo s některými rada nesouhlasí (například síla vrstvy kameniva),
požaduje rada svolat místní řešení na místě v rámci jednání rady města dne 6.8.2014 od 18
hodin za účasti členů rady, stavebního technika města a pana Hejzlara.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
13. Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava chodníků po obci - I. etapa" včetně závazného návrhu
Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1187/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Oprava chodníků po obci - I. etapa" včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
14. Svoz odpadu
Mgr. Hynek na základě negativní odezvy občanů na plánovaný svoz komunálního odpadu od
srpna, kdy by se měl střídat svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu ve
dvoutýdenních intervalech, požádal, aby taková radikální změna byla zrušena, protože si
neumí představit, jak budou zapáchat popelnice a kontejnery po 14 dnech v letních měsících.
Tajemnice potvrdila, že s ohledem na zatím poměrně malý zájem občanů o třídění bioodpadu
ze strany občanů (podle aktuálního počtu vyzvednutých biopopelnic na radnici), má také
obavy, že popelnice a kontejnerová stání po obci budou po týdnu přetékat zapáchajícím
odpadem a určitě by bylo vhodné alespoň pro tento rok zachovat týdenní svozy a podle
vývoje situace s množstvím odpadu se změnou zabývat v dalším roce, ale určitě ne hned na
začátku zavedení nového systému.
Mgr. Schön doplnil, že likvidace bioodpadu od ledna 2015 bude zákonnou povinností obce
podle připravované nové legislativy.
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USNESENÍ č. RM/1188/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby urychleně projednal se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. návrat k
týdenní četnosti svozu odpadu z obce od srpna, včetně bioodpadu, a to s ohledem na negativní
odezvy občanů na plánovaný svoz komunálního odpadu od srpna, kdy by se měl střídat svoz
bioodpadu a směsného komunálního odpadu ve dvoutýdenních intervalech, a to zejména z
hygienických důvodů, kdy zápach z popelnice a kontejnerů po 14 dnech v letních měsících by
byl značný.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
15. Systém sekání obecních pozemků
Mgr. Hynek předložil radě požadavek, aby vedoucí technické čety předložil do příštího
jednání rady harmonogram sekání obecních pozemků včetně mapového podkladu.
Dále požadoval, aby starosta vstoupil do jednání se společnostmi Krkonošské papírny,
Benzina, Dehtochema, s některými nájemci obecních pozemků apod., aby si pravidelně
všichni zajišťovali údržbu svých pozemků a spolupracovaly s městem.
Dále rada požaduje, aby starosta zajistil po městě instalaci informačních cedulí, které navedou
návštěvníky města na Muchomůrku k projektu Krakonošova Muchomůrka, protože v
současné době se turisté musí dotazovat místních občanů nebo v informačním středisku apod.
USNESENÍ č. RM/1189/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
vedoucího technické čety, aby předložil do příštího jednání rady harmonogram
sekání obecních pozemků včetně mapového podkladu.
b)

starostu města, vstoupil do jednání se společnostmi Krkonošské papírny, Benzina,
Dehtochema, s některými nájemci obecních pozemků apod., aby si pravidelně
všichni zajišťovali údržbu svých pozemků a spolupracovaly s městem v rámci
harmonogramu sekání obecních pozemků.

c)

starostu, aby zajistil po městě instalaci informačních cedulí, které navedou
návštěvníky města na Muchomůrku k projektu Krakonošova Muchomůrka, protože
v současné době se turisté musí dotazovat místních občanů nebo v informačním
středisku apod.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.7.2014 ve 20:40 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 30.7.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
20.7.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 77. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 16.7.2014.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 77. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.07.2014
USNESENÍ č. RM/1175/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem restaurace na stadionu paní Jarmilou
Kočovou v tom duchu, že dodatkem bude ujednáno to, že nájemce instaloval bez předchozího
souhlasu města odvětrávací zařízení v restauraci na stadionu a až při skončení nájmu v
budoucnu rozhodne pronajímatel o tom, jak bude naloženo s tímto zařízením, tj. zda si ho
nájemce odinstaluje a vše uvede do původního stavu, nebo prodá novému nájemci nebo zda
město zajistí vyhotovení znaleckého posudku na náklady nájemce a poté zařízení odkoupí za
cenu dle znaleckého posudku.
USNESENÍ č. RM/1176/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o jednání před soudem prvního stupně ve věci soudního sporu s manželi
Dávidíkovými o zvýšení nájemného v čp. 302 na Sluneční stráni (viz příloha originálu zápisu)
společně s další dokumentací, týkající se tohoto soudního sporu s tím, že právní zástupce
města Mgr. Huspek jednoznačně doporučuje podání odvolání, protože podle jeho názoru
soudkyně zvolila zcela nevhodný způsob výpočtu nájemného, do kterého započítala například
výši regulovaného nájemného v městech Trutnov a Hostinné. Regulovaná výše nájemného
však nemá nic společného se skutečným obvyklým nájemným. Rada jednoznačně požaduje
po právním zástupci města, aby podal důrazné odvolání proti rozsudku Okresního soudu v
Trutnově, protože způsob výpočtu, kde je do průměru započteno regulované nájemné) je
zásadně špatný. Dále požaduje, aby právní zástupce města v rámci odvolacího řízení důrazně
argumentoval vysoutěženým nájemným ve stejném domě u stejného typu bytu, který je na
stejném patře (Pätzoldovi) a předložil soudu výsledky výběrových řízení u dvou bytů v tomto
domě.
USNESENÍ č. RM/1177/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď manželů Dávidikových z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 302 na Sluneční stráni,
která byla podána dne 29.5.2014, tzn. že nájem skončí po uplynutí tříměsiční
výpovědní doby - 31.8.2014 s tím, že byt zůstane volný a bude nabídnut formou
záměru jako volný k prodeji, jakmile bude zpracován znalecký posudek.
b)

informaci o tom, že v 29. týdnu bude dokončeno řízení na Katastrálním úřadě v
Trutnově ohledně podaného rozšíření souhlasného prohlášení na bytové jednotky čp.
302 na Sluneční stráni (provedeno formou záznamu) a v dalším týdnu bude zadáno u
znalce p. Danielise zpracování znaleckého posudku na ocenění bytových jednotek
včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu dle rozšířeného souhlasného prohlášení.
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USNESENÍ č. RM/1178/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpověď pana Marka Cardy z nájmu pozemků st.p.č. 68/2, st.p.č. 33 a p.p.č. 73/3, vše v k.ú.
Maršov II s tím, že nájem skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní doby, tj. dnem 30.9.2014.
USNESENÍ č. RM/1179/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/1180/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1 k
této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1181/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
variantní návrh na opravu cesty na pozemku p.p.č. 56/1 v k.ú. Maršov I, která je v
majetku Správy KRNAP. Podle Správy KRNAP se jedná o cestu, kterou Správa
KRNAP nepotřebuje a nevyužívá ji řadu let a je poničena převážně pohybem vozidel
obyvatel Svobody nad Úpou.
pověřuje
b)
starostu města, aby urgoval u Správy KRNAP opravu komunikace města na p.p.č.
366/6 v k.ú. Maršov II, kterou Správa KRNAP využívá při těžbě dřeva a pohybují se
po ní vozidla těžké techniky a cesta je zcela zničená pohybem vozidel Správy
KRNAP a jejich dodavatelů.
USNESENÍ č. RM/1182/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava zatrubnění
bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po povodni" (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
nabídku společnosti KTstav s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem "Oprava zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po
povodni" ve výši 834.591,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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USNESENÍ č. RM/1183/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 17 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního pořadníku
žadatelů panu Miroslavu Hoffmannovi. Pokud pan Hoffmann přidělení bytu odmítne, přidělit
byt podle pořadí dle aktuálního Pořadníků žadatelů o přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1184/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitelky DPS o souhlas s podáním soudní žaloby na paní Věru Šobkovou o zaplacení
dlužného nájemného a souvisejících plnění poskytovaných s užíváním předmětného bytu ve
výši 47.284,-Kč, včetně výpovědi nájmu z bytu v DPS z důvodu neplacení nájemného.
USNESENÍ č. RM/1185/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost paní Kneževičové a pana Háka o vyřešení průchodnosti a sjízdnosti přístupové cesty v
Luční ulici k domům čp. 211 a čp. 204 (stížnost se týká zejména úseku, kam byla vlastníkem
nové nemovitosti navezena silná vrstva štěrku, po kterém se nedá jezdit autem a ani pěší
chůze není snadná) s tím, že město nechá zpracovat projektovou dokumentaci na opravu cesty
včetně odvodnění v rozsahu od křižovatky po dům pana Tomáška a požádá pana Tomáška o
případné spolufinancování.
USNESENÍ č. RM/1186/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výtah z jednoduché projektové dokumentace na opravu cesty k čp. 10 v k.ú. Maršov I, ale
vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace nevyplývají jednoznačné podmínky pro
provedení stavby, nebo s některými rada nesouhlasí (například síla vrstvy kameniva),
požaduje rada svolat místní řešení na místě v rámci jednání rady města dne 6.8.2014 od 18
hodin za účasti členů rady, stavebního technika města a pana Hejzlara.
USNESENÍ č. RM/1187/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Oprava chodníků po obci - I. etapa" včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1188/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby urychleně projednal se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. návrat k
týdenní četnosti svozu odpadu z obce od srpna, včetně bioodpadu, a to s ohledem na negativní
odezvy občanů na plánovaný svoz komunálního odpadu od srpna, kdy by se měl střídat svoz
bioodpadu a směsného komunálního odpadu ve dvoutýdenních intervalech, a to zejména z
hygienických důvodů, kdy zápach z popelnice a kontejnerů po 14 dnech v letních měsících by
byl značný.
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USNESENÍ č. RM/1189/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
vedoucího technické čety, aby předložil do příštího jednání rady harmonogram
sekání obecních pozemků včetně mapového podkladu.
b)
starostu města, vstoupil do jednání se společnostmi Krkonošské papírny, Benzina,
Dehtochema, s některými nájemci obecních pozemků apod., aby si pravidelně
všichni zajišťovali údržbu svých pozemků a spolupracovaly s městem v rámci
harmonogramu sekání obecních pozemků.
c)

starostu, aby zajistil po městě instalaci informačních cedulí, které navedou
návštěvníky města na Muchomůrku k projektu Krakonošova Muchomůrka, protože
v současné době se turisté musí dotazovat místních občanů nebo v informačním
středisku apod.
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