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Sp. značka: SVO/2361/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 06.08.2014
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.

Žádost o pronájem části pozemku před informačním centrem ve Svobodě nad Úpou

2.

Rekonstrukce výtahu v DPS

3.

Cenová nabídka na zpracování PD na dodávku a instalaci šikmé schodišťové plošiny
v budově radnice

4.

Záchytný systém na střeše tělocvičny

5.

Návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního projektanta

6.

Oznámení státní správy

7.

Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou

8.

Stížnost na umístění vraků vozidel na parkovací ploše u čp. 302

9.

Žádost o zakoupení venkovního posezení před restauraci na stadionu

10.

Žádost o povolení sjezdu na čištění koryta řeky Úpy

11.

Kontrola plnění usnesení rady

12.

Budova bývalého kina - informace o nefunkčních vratech

13.

Petice občanů za přijetí protihlukové vyhlášky

1. Žádost o pronájem části pozemku před informačním centrem ve Svobodě nad Úpou
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl pan Josef Búš, který požádal o pronájem dvou
parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou před turistickým
informačním centrem pro návštěvníky infocentra. Pan Búš radě vysvětlil problém s
parkováním před infocentrem, kdy se množí případy (zejména v zimě), že turisté zaparkují na
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parkovacích místech před infocentrem směrem k Měšťanskému domu, přestoupí na skibus a
jejich auto zde celý den blokuje parkovací místo. Další návštěvníci infocentra, kteří si
přijedou třeba jen pro informace a potřebují krátkodobě zaparkovat, pak nemají kde a blokují
prostor křižovatky, kde navíc staví v zimě skibus a dochází zde často k nebezpečným
situacím. Dále pan Búš řekl, že vyhrazené parkování je naprosto běžné ve všech infocentrech
u nás i ve světě, a proto požádal město o pomoc.
Rada se žádostí společně s panem Búšem zabývala a výsledkem jednání byla shoda, že
infocentrum by mělo mít vyhrazené parkování s tím, že vyhrazené parkování bude časově
omezeno na dobu od 8 - 17 hodin, dále náklady na zřízení dopravního značení si uhradí
žadatel včetně případných nákladů v rámci správního řízení u silničního správního úřadu a
parkovací místa si žadatel řádně pronajme za cenu dle ceníku (tj. za 1.000,-Kč ročně za jedno
parkovací místo).
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení
USNESENÍ č. RM/1195/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou jako
vyhrazená dvě parkovací místa pro klienty turistického informačního centra s časovým
omezením na dobu od 8 - 17 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Rekonstrukce výtahu v DPS
Radě města byla předložena orientační cenová nabídka na rekonstrukci výtahu v Domě s
pečovatelskou službou od stávající servisní firmy OTIS a.s. (viz příloha originálu zápisu)
včetně inspekční zprávy z roku 2011. Podle inspekční zprávy je zařízení sice provozně
způsobilé, ale s výhradami, které je nutno odstranit.
Rada se shodla, že rekonstrukce výtahu v DPS by měla být zrealizována, ale je třeba nejprve
zjistit podmínky dotačního titulu (zda lze uplatnit na opravu stávajícího výtahu či pouze na
nové zařízení, jaká je spoluúčast atd.) a poté se zabývat konkrétními podmínkami budoucího
výběrového řízení.
USNESENÍ č. RM/1196/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
ředitelku Domu s pečovatelskou službou, aby do příštího jednání rady připravila podkladový
materiál ohledně dotačního titulu na rekonstrukci výtahu v Domě s pečovatelskou služnou
(viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Cenová nabídka na zpracování PD na dodávku a instalaci šikmé schodišťové plošiny
v budově radnice
Radě města byla předložena emailové korespondence se zástupcem společnosti AVZ servis,
s.r.o. ohledně nabídky na zpracování projektu na na zřízení a dodávku šikmé schodišťové
plošiny v budově radnice. Firma byla poptána koncem dubna a cenová nabídka činí 32.000,bez DPH ovšem s tím, že stále není k dispozici stanovisko projektanta a statika ohledně
materiálu, ze kterého je schodiště vybudované (pískovcové schodiště do druhého patra) a ke
kterému mají jak projektant, tak statik připomínky. Tajemnice radě sdělila, že po několika
urgencích na doložení stanoviska statika zástupce firmy navrhuje, aby město zaslalo
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objednávku s tím, že pokud bude stanovisko projektanta a statika negativní (tj., že instalaci
plošiny do pískovcového schodiště nelze zrealizovat), tak město nebude nic platit.
Rada se shodla, že objednávku s takovým rizikem nelze vystavit a jednoznačně požaduje
předem písemné stanovisko projektanta a statika, zda je možné instalaci šikmé schodišťové
plošiny v budově radnice zrealizovat, a to s termínem do 31.8.2014. Pokud firma AVZ servis,
s.r.o písemné stanovisko nepředloží, město osloví jiného zpracovatele.
USNESENÍ č. RM/1197/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku na zpracování projektu na zřízení a dodávku šikmé schodišťové plošiny v budově
radnice od firmy AVZ servis s.r.o. (viz zápis) s tím, že rada požaduje předem písemné
stanovisko projektanta a statika, zda je možné instalaci šikmé schodišťové plošiny v budově
radnice zrealizovat (problém s materiálem schodiště - pískovcové schodiště do druhého patra
radnice), a to s termínem do 31.8.2014. Pokud firma AVZ servis, s.r.o písemné stanovisko
nepředloží, město osloví jiného zpracovatele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Záchytný systém na střeše tělocvičny
Rada města se zabývala záchytným systémem na střeše nové tělocvičny, který nebyl v
projektové dokumentaci řešen, protože dle PD byla střecha navržena tzv. bez provozu, kdy se
u těchto střech počítá jen s pohybem poučených osob po střešní ploše, které zajišťují kontrolu
a údržbu samotné střechy. Takové řešení však není v souladu s platnou legislativou a
normami. Mgr. Hynek si vyžádal Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a
konstatoval, že pokud projektová dokumentace vykazuje vadu, je nutno vyreklamovat vadu a
uplatnit náhradu škody podle čl. 6 smlouvy o dílo na zpracování PD (náhrada škody za
chybné, úmyslné nebo nedbalostní jednání projektanta) s vazbou na čl. I odst. 2 (PD bude
splňovat veškeré požadavky stavebních a dalších právních předpisů platných v České
republice).
Stavební technik reagoval, že dne 7.8.2014 je plánován kontrolní den na stavbě. Rada tedy
pověřila pana Rajsnera, aby na kontrolním dnu upozornil projektanta na vadu projektu (nutno
zapracovat do zápisu z kontrolního dne), dále aby uplatnil reklamaci na vadu PD dle výše
popsaného s tím, že město zajistí u zhotovitele vyčíslení škody, resp. cenového rozdílu mezi
částkou za správné technologické provedení záchytného systému na střeše, pokud by byla PD
zpracována správně dle platné legislativy a částkou, která je vyčíslena za nynější způsob
vybudování záchytného systému na střeše.
USNESENÍ č. RM/1198/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby vyreklamoval vadu (záchytný systém na střeše
tělocvičny není vyřešen v projektové dokumentaci dle platné legislativy) a uplatnil náhradu
škody podle čl. 6 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na tělocvičnu dle
zápisu z této rady a dále, aby na kontrolním dnu dne 7.8.2014 upozornil projektanta na vadu
projektu (nutno zapracovat do zápisu z kontrolního dne) a zajistil u zhotovitele vyčíslení
škody, resp. cenového rozdílu mezi částkou za správné technologické provedení záchytného
systému na střeše, pokud by byla PD zpracována správně dle platné legislativy a částkou,
která je vyčíslena za nynější způsob vybudování záchytného systému na střeše.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního projektanta
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního
projektanta na akci "Zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda
nad Úpou" se společností Broumovské stavební sdružení s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1199/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního projektanta na akci "Zlepšení
tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda nad Úpou" se společností
Broumovské stavební sdružení s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Oznámení státní správy
Radě města bylo předloženo k vyjádření stanoviska Oznámení zahájení společného řízení a
pozvání k ústnímu jednání č.j. SVO/2290/2014 na stavbu: Lehká montovaná hala 15/20
metrů, Sklad sypkých hmot, které bylo doručeno městu jako účastníku řízení dne 17.7.2014 s
pozvánkou na ohledání na místě, které proběhne dne 18.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1200/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez námitek na stavbu: Lehká montovaná hala 15/20 metrů, Sklad sypkých
hmot pro žadatele KVK PARABIT, a.s. na základě Oznámení zahájení společného řízení a
pozvání k ústnímu jednání č.j. SVO/2290/2014 ze dne 16.7.2014.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou za rok 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1201/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2013 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Stížnost na umístění vraků vozidel na parkovací ploše u čp. 302
Radě města byla předložena stížnost nájemce bytu v čp. 302 paní Kateřiny Valentové na
odstavené vraky (bez SPZ) na ploše před bytovým domem čp. 302, které blokují parkovací
plochu před domem. Tajemnice informovala radu, že stížnost byla předána ihned po doručení
k řešení Městské policii Trutnov (dále jen "MP Trutnov"), která ihned učinila šetření na místě,
zjistila vlastníky vraků (rodina bydlící rovněž v bytovém domě čp. 302) a projednala s nimi
nápravu. Vlastníci vraků dle sdělení MP Trutnov přislíbili, že vraky do 20.8.2014 odstraní.
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MP Trutnov zajistí v daném termínu kontrolu, zda tak bylo učiněno. Pokud bude MP Trutnov
zjištěno, že se vraky budou i nadále nacházet na ploše před čp. 302, přistoupí poté k dalším
přísnějším opatřením tak, aby vlastníky vraků donutila je odklidit.
USNESENÍ č. RM/1202/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stížnost nájemce bytu v čp. 302 paní Kateřiny Valentové na odstavené vraky (bez SPZ) na
ploše před bytovým domem čp. 302, které blokují parkovací plochu před domem s tím, že
stížnost řeší Městská policie Trutnov (viz zápis) a vraky by měly být odstraněny do
20.8.2014.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Žádost o zakoupení venkovního posezení před restauraci na stadionu
Radě města byla předložena žádost paní Jarmily Kočové o zakoupení nového venkovního
posezení před restaurací na stadionu. Radě byla dále předloženo fotodokumentace stávajících
lavicových setů, které skutečně vykazují značné poškození dřevěných částí, kovové
konstrukce se zdají být v pořádku.
Rada se shodla, že je škoda tyto lavice likvidovat a zcela postačí jejich kompletní oprava
(výměna všech dřevěných částí, očištění kovových konstrukcí, jejich případná oprava a nátěr),
kterou provedou pracovníci technické čety a veřejně prospěšných prací.
USNESENÍ č. RM/1203/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Jarmily Kočové o zakoupení nového venkovního posezení před restaurací na
stadionu s tím, že je škoda tyto lavice likvidovat a kupovat nové, protože zcela postačí
kompletní oprava stávajících (výměna všech dřevěných částí, očištění kovových konstrukcí,
jejich případná oprava a nátěr), kterou provedou pracovníci technické čety a veřejně
prospěšných prací.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o povolení sjezdu na čištění koryta řeky Úpy
Starosta radě předložil žádost firmy POPR spol. s r.o., která bude provádět čištění koryta řeky
Úpy, o povolení sjezdu k odvozu sedimentu z řeky přes pozemek p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (těsně za mostem). Jednalo by se o panelový sjezd do koryta (namísto plánované
nakládky v Lipové ulici) s tím, že pokud dojde k poškození chodníku, tak se firma zavazuje
zajistit i uhradit opravu chodníku v plném rozsahu tak, aby byl uveden do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/1204/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost firmy POPR spol. s r.o., která bude provádět čištění koryta řeky Úpy, o povolení
sjezdu k odvozu sedimentu z řeky přes pozemek p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (těsně
za mostem). Jednalo by se o panelový sjezd do koryta (namísto plánované nakládky v Lipové
ulici) s tím, že pokud dojde k poškození chodníku, tak se firma zavazuje zajistit i uhradit
opravu chodníku v plném rozsahu tak, aby byl uveden do původního stavu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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11. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN, k některým usnesením byla přijata následující doplňující
usnesení:
USNESENÍ č. RM/1205/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o
stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do
evidence modulu USN, k některým usnesením byla přijata následující doplňující
usnesení.
schvaluje
b)
doplnění usnesení č. RM/1009/65/2013 z 4.12.2013 v tomto znění:
Vzhledem k tomu, že se stroj RICOH DX 4542 dlouhodobě nedaří prodat za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 52.890,-Kč bez DPH, rada pověřuje paní Martu
Vlčkovou, aby zajistila zveřejnění (web města, noviny, úřední deska, inzerční
portály zdarma, oslovení vhodných subjektů apod.) nabídky výše uvedeného
tiskařského stroje s tím, že město nabízí stroj za nabídkovou cenu od případných
zájemců s termínem podání nabídek do 30.9.2014.
c)
doplnění usnesení rady č. RM/1042/67/2014 písm. c) ze dne 29.1.2014 v tomto
znění:
Rada města požaduje, aby Ing. Hůrka do příštího jednání rady předložil veškerou
spisovou dokumentaci, vedenou v rámci stavebního řízení na stavbu na pozemcích
p.p.č. 113/1 a 113/6 v k.ú. Maršov II.
d)

doplnění usnesení rady č. RM/1152/75/2014 ze dne 4.6.2014:
Rada města dává podnět stavebnímu úřadu - Ing. Hůrkovi, aby zahájil z moci úřední
řízení ohledně havarijního stavu opěrné zdi ve Staré aleji s tím, že rada schvaluje,
aby si stavební úřad zajistil zpracování odborného znaleckého posudku včetně
návrhu na konkrétní způsob řešení, a to pro účely stavebního řízení v souladu se
stavebním zákonem tak, aby případné rozhodnutí stavebního úřadu bylo konkrétní,
jednoznačné, určité a nezpochybnitelné i pro odvolací orgán.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

12. Budova bývalého kina - informace o nefunkčních vratech
Tajemnice předložila radě stanovisko servisního technika firmy ALUROL spol. s r.o. na
rolovací vrata na budově bývalého kina, která jsou z roku 1998. Servisní technik konstatoval,
že poškození vrat je natolik závažné, že některé prvky již jsou neopravitelné vzhledem ke stáří
vrat a navrhuje výměnu za nové.
Tajemnice sdělila radě, že prozatím nařídila pracovníkům technické čety, aby rolovací vrata
již nepoužívali, velká zařízení vystěhovali a budovu využívali pouze přes hlavní prosklený
vchod.
Rada se shodla, že výměna vrat je ekonomický nesmysl, protože budova byla usnesením
zastupitelstva zakonzervována. Nicméně rada si je vědoma skutečnosti, že je třeba urychleně
budovu jako celek řešit, což by mělo být prioritou příštího zastupitelstva po podzimních
volbách.
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USNESENÍ č. RM/1206/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
stanovisko servisního technika firmy ALUROL spol. s r.o. na rolovací vrata na budově
bývalého kina, která jsou z roku 1998. Servisní technik konstatoval, že poškození vrat je
natolik závažné, že některé prvky již jsou neopravitelné vzhledem ke stáří vrat a navrhuje
výměnu za nové. Rada se shodla, že výměna vrat je ekonomický nesmysl, protože budova
byla usnesením zastupitelstva zakonzervována. Nicméně rada si je vědoma skutečnosti, že je
třeba urychleně budovu jako celek řešit, což by mělo být prioritou příštího zastupitelstva po
podzimních volbách.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
13. Petice občanů za přijetí protihlukové vyhlášky
Starosta předložil radě petici občanů města za zavedení protihlukové vyhlášky (zástupce
občanů paní Luďka Jiránková, petice obsahuje 1 list + 11 listů s 219 podpisy), která by
nařizovala v neděli a ve dnech státních svátků zdržet se na území města veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (viz příloha originálu zápisu).
Rada se peticí zabývala a konstatovala, že pokud má být předložena zastupitelstvu, tak je
třeba získat informace o zkušenostech z jiných měst, získat informace od právníka města, jaké
jsou možnosti, ale hlavně je třeba do takové vyhlášky zapracovat sankce za případné
porušování vyhlášky, protože nemá smysl, schvalovat vyhlášku, která něco zakazuje, když na
straně druhé nejsou stanoveny sankce vyplývající z porušování takové vyhlášky.
USNESENÍ č. RM/1207/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
petici občanů města za zavedení protihlukové vyhlášky (zástupce občanů paní Luďka
Jiránková, petice obsahuje 1 list + 11 listů s 219 podpisy), která by nařizovala v neděli a ve
dnech státních svátků zdržet se na území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk (viz příloha originálu zápisu). Rada se peticí zabývala a
konstatovala, že pokud má být předložena zastupitelstvu, tak je třeba získat informace o
zkušenostech z jiných měst, získat informace od právníka města, jaké jsou možnosti, ale
hlavně je třeba do takové vyhlášky zapracovat sankce za případné porušování vyhlášky,
protože nemá smysl, schvalovat vyhlášku, která něco zakazuje, když na straně druhé nejsou
stanoveny sankce vyplývající z porušování takové vyhlášky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 6.8.2014 ve 20:55 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 20.8.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 7.8.2014.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 6.8.2014.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 79. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 06.08.2014
USNESENÍ č. RM/1195/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou jako
vyhrazená dvě parkovací místa pro klienty turistického informačního centra s časovým
omezením na dobu od 8 - 17 hodin.
USNESENÍ č. RM/1196/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
ředitelku Domu s pečovatelskou službou, aby do příštího jednání rady připravila podkladový
materiál ohledně dotačního titulu na rekonstrukci výtahu v Domě s pečovatelskou služnou
(viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1197/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku na zpracování projektu na zřízení a dodávku šikmé schodišťové plošiny v budově
radnice od firmy AVZ servis s.r.o. (viz zápis) s tím, že rada požaduje předem písemné
stanovisko projektanta a statika, zda je možné instalaci šikmé schodišťové plošiny v budově
radnice zrealizovat (problém s materiálem schodiště - pískovcové schodiště do druhého patra
radnice), a to s termínem do 31.8.2014. Pokud firma AVZ servis, s.r.o písemné stanovisko
nepředloží, město osloví jiného zpracovatele.
USNESENÍ č. RM/1198/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby vyreklamoval vadu (záchytný systém na střeše
tělocvičny není vyřešen v projektové dokumentaci dle platné legislativy) a uplatnil náhradu
škody podle čl. 6 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na tělocvičnu dle
zápisu z této rady a dále, aby na kontrolním dnu dne 7.8.2014 upozornil projektanta na vadu
projektu (nutno zapracovat do zápisu z kontrolního dne) a zajistil u zhotovitele vyčíslení
škody, resp. cenového rozdílu mezi částkou za správné technologické provedení záchytného
systému na střeše, pokud by byla PD zpracována správně dle platné legislativy a částkou,
která je vyčíslena za nynější způsob vybudování záchytného systému na střeše.
USNESENÍ č. RM/1199/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního projektanta na akci "Zlepšení
tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda nad Úpou" se společností
Broumovské stavební sdružení s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1200/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez námitek na stavbu: Lehká montovaná hala 15/20 metrů, Sklad sypkých
hmot pro žadatele KVK PARABIT, a.s. na základě Oznámení zahájení společného řízení a
pozvání k ústnímu jednání č.j. SVO/2290/2014 ze dne 16.7.2014.
USNESENÍ č. RM/1201/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1202/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stížnost nájemce bytu v čp. 302 paní Kateřiny Valentové na odstavené vraky (bez SPZ) na
ploše před bytovým domem čp. 302, které blokují parkovací plochu před domem s tím, že
stížnost řeší Městská policie Trutnov (viz zápis) a vraky by měly být odstraněny do
20.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1203/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Jarmily Kočové o zakoupení nového venkovního posezení před restaurací na
stadionu s tím, že je škoda tyto lavice likvidovat a kupovat nové, protože zcela postačí
kompletní oprava stávajících (výměna všech dřevěných částí, očištění kovových konstrukcí,
jejich případná oprava a nátěr), kterou provedou pracovníci technické čety a veřejně
prospěšných prací.
USNESENÍ č. RM/1204/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost firmy POPR spol. s r.o., která bude provádět čištění koryta řeky Úpy, o povolení
sjezdu k odvozu sedimentu z řeky přes pozemek p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (těsně
za mostem). Jednalo by se o panelový sjezd do koryta (namísto plánované nakládky v Lipové
ulici) s tím, že pokud dojde k poškození chodníku, tak se firma zavazuje zajistit i uhradit
opravu chodníku v plném rozsahu tak, aby byl uveden do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/1205/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o
stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do
evidence modulu USN, k některým usnesením byla přijata následující doplňující
usnesení.
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schvaluje
b)
doplnění usnesení rady č. RM/1009/65/2013 z 4.12.2013 v tomto znění:
Vzhledem k tomu, že se stroj RICOH DX 4542 dlouhodobě nedaří prodat za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 52.890,-Kč bez DPH, rada pověřuje paní Martu
Vlčkovou, aby zajistila zveřejnění (web města, noviny, úřední deska, inzerční portály
zdarma, oslovení vhodných subjektů apod.) nabídky výše uvedeného tiskařského
stroje s tím, že město nabízí stroj za nabídkovou cenu od případných zájemců s
termínem podání nabídek do 30.9.2014.
c)
doplnění usnesení rady č. RM/1042/67/2014 písm. c) ze dne 29.1.2014 v tomto znění:
Rada města požaduje, aby Ing. Hůrka do příštího jednání rady předložil veškerou
spisovou dokumentaci, vedenou v rámci stavebního řízení na stavbu na pozemcích
p.p.č. 113/1 a 113/6 v k.ú. Maršov II.
d)

doplnění usnesení rady č. RM/1152/75/2014 ze dne 4.6.2014:
Rada města dává podnět stavebnímu úřadu - Ing. Hůrkovi, aby zahájil z moci úřední
řízení ohledně havarijního stavu opěrné zdi ve Staré aleji s tím, že rada schvaluje, aby
si stavební úřad zajistil zpracování odborného znaleckého posudku včetně návrhu na
konkrétní způsob řešení, a to pro účely stavebního řízení v souladu se stavebním
zákonem tak, aby případné rozhodnutí stavebního úřadu bylo konkrétní, jednoznačné,
určité a nezpochybnitelné i pro odvolací orgán.

USNESENÍ č. RM/1206/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
stanovisko servisního technika firmy ALUROL spol. s r.o. na rolovací vrata na budově
bývalého kina, která jsou z roku 1998. Servisní technik konstatoval, že poškození vrat je
natolik závažné, že některé prvky již jsou neopravitelné vzhledem ke stáří vrat a navrhuje
výměnu za nové. Rada se shodla, že výměna vrat je ekonomický nesmysl, protože budova
byla usnesením zastupitelstva zakonzervována. Nicméně rada si je vědoma skutečnosti, že je
třeba urychleně budovu jako celek řešit, což by mělo být prioritou příštího zastupitelstva po
podzimních volbách.
USNESENÍ č. RM/1207/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
petici občanů města za zavedení protihlukové vyhlášky (zástupce občanů paní Luďka
Jiránková, petice obsahuje 1 list + 11 listů s 219 podpisy), která by nařizovala v neděli a ve
dnech státních svátků zdržet se na území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk (viz příloha originálu zápisu). Rada se peticí zabývala a
konstatovala, že pokud má být předložena zastupitelstvu, tak je třeba získat informace o
zkušenostech z jiných měst, získat informace od právníka města, jaké jsou možnosti, ale
hlavně je třeba do takové vyhlášky zapracovat sankce za případné porušování vyhlášky,
protože nemá smysl, schvalovat vyhlášku, která něco zakazuje, když na straně druhé nejsou
stanoveny sankce vyplývající z porušování takové vyhlášky.
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