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Sp. značka: SVO/2287/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 78. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.07.2014
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
Omluveni: Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci - výběr dodavatele

2.

Žádost o koupi bytu č. 5 v domě čp. 510 v ulici 5. května

3.

Nabídka na zpracování Průkazu energetické náročnosti budov čp. 302 a 510

4.

Vyjádření stanoviska ohledně stavby "Zelená učebna - pergola" na pozemku p.p.č.
35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Návrh na svolání jednání zastupitelstva

1. Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci - výběr dodavatele
Radě města byly předloženy v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava chodníků po obci - I. etapa" dvě nabídky v
zalepených obálkách, a to od společností:
- STRABAG a.s., se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744, která
nabídla cenu ve výši 337.086,-Kč bez DPH
- KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 26004852, která nabídla
cenu ve výši 279.565,-Kč bez DPH.
Rada města provedla kontrolu obou nabídek a zjistila, že splňují všechny požadavky dle
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze dne 17.7.2014, a proto byla přijata
následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1190/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Oprava chodníků po obci - I. etapa" nabídku od společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská
301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 26004852, která nabídla cenu ve výši 279.565,-Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Žádost o koupi bytu č. 5 v domě čp. 510 v ulici 5. května
Radě města byla předložena žádost paní Mileny Tomáškové, resp. její dcery paní Silvie
Sáblové o prodej bytové jednotky č. 5 v bytovém domě čp. 510 za nabízenou obvyklou cenu
ve výši 890.000,-Kč s tím, že způsob financování nákupu bytu bude prostřednictvím
hypotéčního úvěru.
Dále byly radě předloženy informace o stavu jednotlivých prodejů bytů s tím, že v domě
zůstávají k prodeji už pouze tři bytové jednotky (z toho je jeden byt volný bez nájemce a dva
byty jsou pronajaté). Tajemnice a Mgr. Schön předložili radě průběžné informace o procesu
prodeje jednotlivých bytů, jejichž prodej byl schválen v červnu na jednání zastupitelstva.
Převážná většina kupujících financuje koupi bytu formou hypotečního úvěru, kdy bankovní
ústavy požadují před podpisem samotné kupní smlouvy ještě uzavření zástavní smlouvy na
nemovitost. Zřízení zástavního práva je však vyhrazenou pravomocí zastupitelstva, které v
červnu nebylo schváleno a uzavření takové zástavní smlouvy by znamenalo od počátku
neplatnost smlouvy, a proto pokud město chce uzavřít kupní smlouvy ve lhůtě do 31.8.2014,
tak jak zní usnesení zastupitelstva, je třeba rozšířit stávající platná usnesení zastupitelstva o
zřízení zástavního práva do této doby a tedy svolat jednání zastupitelstva.
Dále rada diskutovala o zbývajících neprodaných bytech v čp. 510 a usnesla se, že bude
zveřejněn znovu záměr všech tří zbývajících bytových jednotek s předkupním právem pro
současné nájemce u dvou z nich, kterým bude znovu učiněna nabídka na koupi bytu v souladu
s novým občanským zákoníkem.
USNESENÍ č. RM/1191/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
žádost paní Mileny Tomáškové, resp. její dcery paní Silvie Sáblové o prodej bytové
jednotky č. 5 v bytovém domě čp. 510 za nabízenou obvyklou cenu ve výši
890.000,-Kč s tím, že způsob financování nákupu bytu bude prostřednictvím
hypotéčního úvěru a předává ji k projednání zastupitelstvu.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5 s předkupním právem pro
současného nájemce a zveřejnění záměru prodeje zbývajících tří dosud
neprodaných bytových jednotek v čp. 510 s předkupním právem pro současné
nájemce u dvou z nich, s tím, že těmto zbývajícím dvěma nájemcům bude znovu
učiněna nabídka na koupi bytu v souladu s novým občanským zákoníkem.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

3. Nabídka na zpracování Průkazu energetické náročnosti budov čp. 302 a 510
Radě města byly předloženy informace o povinnosti města zpracovat průkaz energetické
náročnosti budovy (PENB), kterou ukládá zákon č. 406/2000 Sb. od roku 2009, a to při
výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela
zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy nebo jejich
částí (bytu). Co se týká správních a administrativních budov (budova MÚ), pokud je
energeticky vztažná plocha větší než 500 m2, tak PENB měl být od 1.7.2013, pokud je tato
plocha větší než 250 m2, tak od 1.7.2015, což zatím nebylo prověřeno.
Ceny za zpracování PENB se pro bytové domy pohybují od 4.800,-Kč do 10.000,-Kč za
budovu (bez DPH) dle skutečnosti, zda je či není k dispozici stavební dokumentace.
Radě byla předložena Mgr. Schönem nabídka firmy oekoplan Czech republic s.r.o., se sídlem
Rašínova 2, 602 00 Brno, která nabízí za zhotovení PENB na oba bytové domy č.p. 510 i 302
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za 10.000,-Kč bez DPH (k budově č.p. 510 není stavební dokumentace kromě nástaveb k
dispozici, k budově č.p. 302 dokumentace k dispozici je).
V této souvislosti se rada zabývala i budovami, které jsou svěřeny do správy příspěvkovým
organizacím a usnesla se, že uloží ředitelům PO prověřit, zda PENB mají či nikoliv.
USNESENÍ č. RM/1192/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje nabídku firmy oekoplan Czech republic s.r.o., se sídlem Rašínova 2, 602
00 Brno za zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na oba
bytové domy č.p. 510 a čp. 302 za 10.000,-Kč bez DPH, a to s ohledem na prodeje
bytů v těchto domech.
ukládá
b)
ředitelům příspěvkových organizací města, aby prověřili u budov, které jim byly
svěřeny do správy na základě zřizovacích listin, zda mají zpracovány Průkazy
energetické náročnosti budov.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

4. Vyjádření stanoviska ohledně stavby "Zelená učebna - pergola" na pozemku p.p.č.
35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, IČ 75017032 o vyjádření stanoviska jako vlastníka pozemku a jako vlastníka
sousedních pozemků p.p.č. 458 a 35/7 ohledně stavby "Zelená učebna - pergola na pozemku
p.p.č. 35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
USNESENÍ č. RM/1193/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez námitek k žádosti Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, IČ 75017032 o vyjádření stanoviska jako vlastníka pozemku a jako vlastníka
sousedních pozemků p.p.č. 458 a 35/7 ohledně stavby "Zelená učebna - pergola na pozemku
p.p.č. 35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

5. Návrh na svolání jednání zastupitelstva
V souvislosti s projednaným bodem 2 tohoto programu jednání rady (doplnění usnesení
zastupitelstva o zřízení zástavního práva k prodávaným bytům v čp. 510 pro bankovní ústavy)
se členové rady zabývali termínem svolání jednání zastupitelstva. Starosta navrhl čtvrtek
21.8.2014 od 18 hodin, protože už předběžně tento termín projednával s některými členy
zastupitelstva (období letních dovolených) a tento termín by vyhovoval většině tak, aby bylo
zastupitelstvo usnášeníschopné.
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USNESENÍ č. RM/1194/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
v souvislosti s potřebou doplnění usnesení zastupitelstva o zřízení zástavního práva k
prodávaným bytům v čp. 510 pro bankovní ústavy, termín jednání zastupitelstva, a to čtvrtek
21.8.2014 od 18 hodin.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 30.7.2014 ve 18:40 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 6.8.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
31.7.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 78. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 30.7.2014.

……………………………………….
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/1190/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava chodníků
po obci - I. etapa" nabídku od společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 26004852, která nabídla cenu ve výši 279.565,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/1191/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
žádost paní Mileny Tomáškové, resp. její dcery paní Silvie Sáblové o prodej bytové jednotky č. 5 v
bytovém domě čp. 510 za nabízenou obvyklou cenu ve výši 890.000,-Kč s tím, že způsob financování
nákupu bytu bude prostřednictvím hypotéčního úvěru a předává ji k projednání zastupitelstvu.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5 s předkupním právem pro současného nájemce a
zveřejnění záměru prodeje zbývajících tří dosud neprodaných bytových jednotek v čp. 510 s
předkupním právem pro současné nájemce u dvou z nich, s tím, že těmto zbývajícím dvěma nájemcům
bude znovu učiněna nabídka na koupi bytu v souladu s novým občanským zákoníkem.
USNESENÍ č. RM/1192/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje nabídku firmy oekoplan Czech republic s.r.o., se sídlem Rašínova 2, 602 00 Brno za
zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na oba bytové domy č.p. 510 a čp. 302 za
10.000,-Kč bez DPH, a to s ohledem na prodeje bytů v těchto domech.
ukládá
b)
ředitelům příspěvkových organizací města, aby prověřili u budov, které jim byly svěřeny do správy na
základě zřizovacích listin, zda mají zpracovány Průkazy energetické náročnosti budov.
USNESENÍ č. RM/1193/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez námitek k žádosti Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ
75017032 o vyjádření stanoviska jako vlastníka pozemku a jako vlastníka sousedních pozemků p.p.č. 458 a 35/7
ohledně stavby "Zelená učebna - pergola na pozemku p.p.č. 35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou".
USNESENÍ č. RM/1194/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
v souvislosti s potřebou doplnění usnesení zastupitelstva o zřízení zástavního práva k prodávaným bytům v čp.
510 pro bankovní ústavy termín jednání zastupitelstva, a to čtvrtek 21.8.2014 od 18 hodin.
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