*MESUX000FN2F*
Sp. značka: SVO/2363/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 80. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.08.2014
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.

Místní šetření na komunikaci u čp. 10 v k.ú. Maršov I

2.

Nájemní smlouva na pozemky u sokolovny (p. Pešek)

3.

Výtah v DPS - podmínky dotačního titulu

4.

Spisová dokumentace ke stavbě na pozemcích p.p.č. 113/1 a 113/6 v k.ú. Maršov II

5.

Sdělení MD ČR o neposkytnutí investiční dotace na obnovu místních komunikací

6.

Žádost o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.p.č. 129/3 v
k.ú. Maršov II

7.

Žádost o odkoupení elektrického bojleru

8.

Přidělení uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou

9.

Příprava prodeje bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni

10.

Žádost o vyjádření k udělení licence

11.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ze
SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou"

13.

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci OP
přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č.
CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem "Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou"
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1. Místní šetření na komunikaci u čp. 10 v k.ú. Maršov I
Jednání rady bylo zahájeno místním šetřením na místě u čp. 10 v Maršově I za účasti
vlastníka objektu pana Mgr. Ing. Samuela Hejzlara. Předmětem místního šetření bylo
prověření stavu přeložky cesty, kterou provedl z pozemků města pan Hejzlar bez řádného
stavebního povolení a bez souhlasu města. Práce byly stavebním úřadem zastaveny s tím, že
pan Hejzlar musí předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace byla
předložena na jednání rady dne 16.7.2014, ale vzhledem k tomu, že z projektové
dokumentace nevyplynuly jednoznačné podmínky pro provedení stavby, nebo s některými
rada nesouhlasila, požadovala rada svolat místní řešení na místě v rámci jednání rady města za
účasti členů rady, stavebního technika města a pana Hejzlara.
V rámci tohoto místního šetření byly dojednány podmínky provedení, resp. dokončení
přeložky cesty. Jedná se zejména o doložení stanovisek všech správců inženýrských sítí v
rámci stavebního řízení a předložení řádné projektové dokumentace. Pokud pan Hejzlar získá
od stavebního úřadu stavební povolení, rada požaduje, aby na provádění stavebních prací
pravidelně dohlížel stavební technik města, zda jsou práce prováděny v souladu s řádnou
projektovou dokumentací.
USNESENÍ č. RM/1208/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
v rámci místního šetření za účasti pana Mgr. Ing. Samuela Hejzlara (viz zápis) podmínky pro
provedení přeložky, resp. řádné dokončení cesty u čp. 10 v Maršově I s tím, že pan Hejzlar
požádá stavební úřad o stavební povolení včetně územního řízení a doloží v rámci tohoto
stavebního řízení stanoviska všech správců inženýrských sítí a doloží řádnou projektovou
dokumentaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Nájemní smlouva na pozemky u sokolovny (p. Pešek)
Jednání pokračovalo dále na radnici v kanceláři starosty, v 18:50 hodin se na jednání dostavil
s omluvou za zpoždění Mgr. Hynek.
Radě města byla předložena na základě požadavku v rámci kontroly plnění usnesení rady na
minulém jednání rady nájemní smlouva na pozemek p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v
lokalitě u sokolovny s panem Josefem Peškem. Kontrolou této smlouvy bylo zjištěno, že pan
Pešek má pronajatý celý pozemek včetně bývalého brouzdaliště za účelem sportovního
využití - trénování biketrialu, a to za 1,-Kč ročně. Bylo konstatováno, že pan Pešek se o
pozemek řádně nestará, posekání v letošním roce proběhlo až na základě výzvy města, a to
pouze v zadní části pozemku, kde jsou umístěny biketrialové prvky, přední část pozemku
kolem bývalého brouzdaliště pravidelně udržuje technická četa města.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1209/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby vyzval pana Josefa Peška k úpravě podmínek nájemní smlouvy na pozemek u
sokolovny p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis) a podle výsledku jednání dojde k
úpravě smlouvy nebo k jejímu ukončení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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3. Výtah v DPS - podmínky dotačního titulu
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně dotačního titulu na rekonstrukci
výtahu v Domě s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Dotaci nelze použít
pouze na rekonstrukci výtahu či na instalaci schodišťové plošiny na radnici, ale je třeba ji
koncepčně propojit s bezbariérovou trasou v rámci obce. Dotační titul předpokládá nejprve
zpracování záměru, který je nutno předem projednat na Vládním výboru pro zdravotně
postižené občany, zpracovat projektovou dokumentaci (není uznatelným nákladem) a teprve
poté lze podat žádost. Termín pro předložení projednaných záměrů je do 10.10.2014 (vždy
jednou ročně). Součástí podkladových materiálů je i Postup při zpracování záměru
bezbariérové trasy a po jeho prostudování se rada shodla na tom, že nelze časově stihnout
předložení záměru se všemi povinnými přílohami v této lhůtě.
Ing. Jiránek upozornil na to, že stav výtahu v DPS vykazuje revizní závady dle revizní zprávy,
které je třeba řešit rychle a nikoliv až za dva roky.
Na základě výše uvedeného bylo přijato následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1210/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby zajistil u revizního technika na výtah v Domě s
pečovatelskou službou odstranění nezbytných revizních závad tak, aby výtah mohl ještě 2-3
roky fungovat, a to s ohledem na informace k dotačnímu titulu, kdy předkládání komplexních
záměrů (viz zápis) je do 10.10.2014 a tuto lhůtu nelze časově zvládnout s ohledem na
množství povinných příloh záměru.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Spisová dokumentace ke stavbě na pozemcích p.p.č. 113/1 a 113/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena na vyžádání při kontrole plnění usnesení rady na minulém
jednání kompletní spisová dokumentace, která se týká nepovolené přestavby kůlny u domu
Pod Rýchorami čp. 7 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu). Posledním dokumentem v
rámci spisu je Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k
ústnímu jednání, které mělo proběhnout 4. června 2013. Dle sdělení Ing. Hůrky začátkem
června zasáhly město povodně a místní šetření na místě tehdy neproběhlo, ani nikdy dále v
budoucnu. Na dotaz radních, jak bude tedy stavební úřad pokračovat v nedokončeném
stavebním řízení, Ing. Hůrka sdělil že vypracuje novou výzvu pro všechny účastníky řízení, tj.
včetně města.
USNESENÍ č. RM/1211/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
předloženou kompletní spisovou dokumentaci stavebního úřadu, která se týká nepovolené
přestavby kůlny u domu Pod Rýchorami čp. 7 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu).
Posledním dokumentem v rámci spisu je Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před
dokončením a pozvání k ústnímu jednání, které mělo proběhnout 4. června 2013. Dle sdělení
Ing. Hůrky začátkem června zasáhly město povodně a místní šetření na místě tehdy
neproběhlo, ani nikdy dále v budoucnu. Na dotaz radních, jak bude tedy stavební úřad
pokračovat v nedokončeném stavebním řízení, Ing. Hůrka sdělil, že vypracuje novou výzvu
pro všechny účastníky řízení, tj. včetně města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Sdělení MD ČR o neposkytnutí investiční dotace na obnovu místních komunikací
Radě města bylo předloženo písemné sdělení Min. dopravy ČR o neposkytnutí investiční
dotace na obnovu místních komunikací po povodni v červnu 2013. Žádost města byla
vyhodnocena jako nedůvodná, neboť nenaplňuje cíle uvedeného programu z důvodu
nesplnění formy dotace, jelikož dotace není určena na obnovu účelové komunikace. Důvodem
nepřidělení investiční dotace je tedy to, že město má na svém území vedeny pouze účelové
komunikace, neexistuje žádné rozhodnutí silničního správního úřadu o tom, že byly tyto
účelové komunikace přeřazeny do místních komunikací s přiřazením kategorie dle § 40, odst.
5 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích v platném znění.
Tajemnice sdělila radě, že k tomu, aby mohl silniční správní úřad vydat takové rozhodnutí,
musí mít město zpracovaný Pasport komunikací dle §5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí výše uvedený zákon o pozemních komunikacích. Dále tajemnice upozornila na to, že
požadavek na předložení pasportu bývá standardním požadavkem v rámci dotačních řízení na
obnovu komunikací zejména investičního charakteru.
V rámci tohoto bodu jednání byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1212/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemné sdělení Min. dopravy ČR o neposkytnutí investiční dotace na obnovu
místních komunikací po povodni v červnu 2013. Žádost města byla vyhodnocena
jako nedůvodná, neboť nenaplňuje cíle uvedeného programu z důvodu nesplnění
formy dotace, jelikož dotace není určena na obnovu účelové komunikace. Důvodem
nepřidělení investiční dotace je tedy to, že město má na svém území vedeny pouze
účelové komunikace, neexistuje žádné rozhodnutí silničního správního úřadu o tom,
že byly tyto účelové komunikace přeřazeny do místních komunikací s přiřazením
kategorie dle § 40, odst. 5 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích v platném
znění.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby vypsala výběrové řízení se zveřejněním na Profilu zadavatele
na zpracovatele Pasportu komunikací dle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

6. Žádost o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.p.č. 129/3 v
k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost pana Zdeňka Tlachače o prodej nebo zřízení věcného
břemene přístupu a příjezdu přes část pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II včetně
geodetického snímku se zákresem požadované části pozemku. Dle tohoto geodetického
snímku bylo zjištěno, že na části p.p.č. 129/3 je umístěno oplocení zahrady kolem domu čp.
149. Byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1213/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
(dle geodetického zákresu v příloze originálu zápisu - vyznačeno hnědou barvou) ve
prospěch vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 133/3 v k.ú. Maršov II za cenu dle
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znaleckého posudku s tím, že žadatel (pan Zdeněk Tlachač) uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením výše uvedené služebnosti (tj. zpracování geometrického plánu,
zpracování znaleckého posudku a kolek za vklad do Katastru nemovitostí)
pověřuje
b)
starostu města, aby vstoupil do jednání s vlastníky domu čp. 149 v Maršově II za
účelem uspořádání majetkoprávních vztahů s městem (umístění oplocení zahrady na
pozemku města p.p.č 129/3 v k.ú. Maršov II).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

7. Žádost o odkoupení elektrického bojleru
Radě města byla předložena žádost paní Romany Řehákové o odkoupení staršího elektrického
bojleru zn. Tatramat.
USNESENÍ č. RM/1214/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Romany Řehákové o odkoupení staršího elektrického bojleru zn. Tatramat, a to ze
cenu 500,-Kč + DPH s tím, že žadatelka bude upozorněna na riziko nefunkčnosti bojleru s
ohledem na jeho stáří a po předání bojleru ji nebude umožněna reklamace a případné vrácení
peněz (bude uvedeno na daňovém dokladu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Přidělení uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění dvou bytů v Domě s
pečovatelskou službou včetně návrhu sociální pracovnice na přidělení obou bytů (viz příloha
originálu zápisu).
Byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1215/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně Ševcové, bytem 5.
května 423, Svoboda nad Úpou.
b)

přidělení bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou paní Evě Goldšmídové, bytem
Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou, a to z důvodu zdravotní naléhavosti.
c)
že, v případě odmítnutí bytů výše jmenovanými či jednou z nich bude postupováno
podle aktuálního Pořadníku žadatelů o byt v DPS.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Příprava prodeje bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně bytových jednotek v čp. 302 na
Sluneční stráni a to v souvislosti s čerstvě zpracovanými znaleckými posudky na ocenění
bytových jednotek pro potřeby jejich prodeje (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1216/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál ohledně bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni a to v souvislosti
s čerstvě zpracovanými znaleckými posudky na ocenění bytových jednotek pro potřeby jejich
prodeje (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jej předává k projednání zastupitelstvu města,
které proběhne následující den 21.8.2014.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o vyjádření k udělení licence
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o
udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
H.F.TOUR, spol. s r.o., IČ 274 52 140 na linku: 690 800 Pec pod Sněžkou – Trutnov –
Hradec Králové - Praha.
USNESENÍ č. RM/1217/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
H.F.TOUR, spol. s r.o., IČ 274 52 140 na linku: 690 800 Pec pod Sněžkou – Trutnov –
Hradec Králové - Praha bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Aleny Horákové o prodej části pozemku p.p.č. 715/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o část břehu pod domem
žadatelky čp. 227 na Sluneční stráni, který bezprostředně navazuje na komunikaci.
USNESENÍ č. RM/1218/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu schválit žádost paní Aleny Horákové o prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože tato část bezprostředně navazuje na komunikaci, kam se odkládá
sníh, dále po pozemku vedou inženýrské sítě a v případě opravy či rozšíření komunikace v
budoucnu je třeba zachovat potřebný prostor.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ze
SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen dopis ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP") s
informací o poskytnutí dotace na akci rekonstrukce mateřské školky s názvem "Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou z Operačního programu Životní
prostředí. Celková výše dotace je 90% uznatelných nákladů, tj. 1.895.518,-Kč. Společně s
dopisem byl radě předložen registrační list akce a Rozhodnutí č. 14210953-SFŽP o poskytnutí
části dotace ve výši 5% ze státního rozpočtu na částku 105.306,-Kč, na zbývajících 85%, tj.
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ve výši 1.790.212,-Kč, bude uzavřena smlouva po předložení dokumentů dle podmínek
programu.
V této souvislosti rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1219/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
dopis ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP") s informací o
poskytnutí dotace na akci rekonstrukce mateřské školky s názvem "Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou z Operačního programu
Životní prostředí. Celková výše dotace je 90% uznatelných nákladů,
tj. 1.895.518,-Kč. Společně s dopisem byl radě předložen registrační list akce a
Rozhodnutí č. 14210953-SFŽP o poskytnutí části dotace ve výši 5% ze státního
rozpočtu na částku 105.306,-Kč, na zbývajících 85%, tj. ve výši 1.790.212,-Kč,
bude uzavřena smlouva po předložení dokumentů dle podmínek programu.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ administrací projektu při jeho realizaci v souvislosti s poskytnutou
dotací dle bodu a) tohoto usnesení včetně přístupu do elektronického prostředí
BENE-FILL, prostřednictvím kterého je třeba podat příslušné podklady k další
administraci akce dle směrnice Min. životního prostředí.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

13. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci
OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č.
CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem "Vlastivědné putování po Svobodě
nad Úpou"
Radě města byla předložena Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č.
CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem "Vlastivědné putování po Svobodě nad
Úpou". Vzhledem k tomu, že smlouva o přijetí dotace je vyhrazenou pravomocí
zastupitelstva, rada předává ke schválení zastupitelstvu, které proběhne dne 21.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1220/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
předává
ke schválení Zastupitelstvu města Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika
2007-2013 č. CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem "Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Schůze Rady města byla ukončena dne 20.8.2014 ve 20:25 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 3.9.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
22.8.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 80. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 20.8.2014.
……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 80. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 20.08.2014
USNESENÍ č. RM/1208/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
v rámci místního šetření za účasti pana Mgr. Ing. Samuela Hejzlara (viz zápis) podmínky pro
provedení přeložky, resp. řádné dokončení cesty u čp. 10 v Maršově I s tím, že pan Hejzlar
požádá stavební úřad o stavební povolení včetně územního řízení a doloží v rámci tohoto
stavebního řízení stanoviska všech správců inženýrských sítí a doloží řádnou projektovou
dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/1209/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby vyzval pana Josefa Peška k úpravě podmínek nájemní smlouvy na pozemek u
sokolovny p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis) a podle výsledku jednání dojde k
úpravě smlouvy nebo k jejímu ukončení.
USNESENÍ č. RM/1210/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby zajistil u revizního technika na výtah v Domě s
pečovatelskou službou odstranění nezbytných revizních závad tak, aby výtah mohl ještě 2-3
roky fungovat, a to s ohledem na informace k dotačnímu titulu, kdy předkládání komplexních
záměrů (viz zápis) je do 10.10.2014 a tuto lhůtu nelze časově zvládnout s ohledem na
množství povinných příloh záměru.
USNESENÍ č. RM/1211/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
předloženou kompletní spisovou dokumentaci stavebního úřadu, která se týká nepovolené
přestavby kůlny u domu Pod Rýchorami čp. 7 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu).
Posledním dokumentem v rámci spisu je Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před
dokončením a pozvání k ústnímu jednání, které mělo proběhnout 4. června 2013. Dle sdělení
Ing. Hůrky začátkem června zasáhly město povodně a místní šetření na místě tehdy
neproběhlo, ani nikdy dále v budoucnu. Na dotaz radních, jak bude tedy stavební úřad
pokračovat v nedokončeném stavebním řízení, Ing. Hůrka sdělil, že vypracuje novou výzvu
pro všechny účastníky řízení, tj. včetně města.
USNESENÍ č. RM/1212/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemné sdělení Min. dopravy ČR o neposkytnutí investiční dotace na obnovu
místních komunikací po povodni v červnu 2013. Žádost města byla vyhodnocena
jako nedůvodná, neboť nenaplňuje cíle uvedeného programu z důvodu nesplnění

8

formy dotace, jelikož dotace není určena na obnovu účelové komunikace. Důvodem
nepřidělení investiční dotace je tedy to, že město má na svém území vedeny pouze
účelové komunikace, neexistuje žádné rozhodnutí silničního správního úřadu o tom,
že byly tyto účelové komunikace přeřazeny do místních komunikací s přiřazením
kategorie dle § 40, odst. 5 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích v platném
znění.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby vypsala výběrové řízení se zveřejněním na Profilu zadavatele na
zpracovatele Pasportu komunikací dle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
USNESENÍ č. RM/1213/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II (dle
geodetického zákresu v příloze originálu zápisu - vyznačeno hnědou barvou) ve
prospěch vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 133/3 v k.ú. Maršov II za cenu dle
znaleckého posudku s tím, že žadatel (pan Zdeněk Tlachač) uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením výše uvedené služebnosti (tj. zpracování geometrického plánu,
zpracování znaleckého posudku a kolek za vklad do Katastru nemovitostí)
pověřuje
b)
starostu města, aby vstoupil do jednání s vlastníky domu čp. 149 v Maršově II za
účelem uspořádání majetkoprávních vztahů s městem (umístění oplocení zahrady na
pozemku města p.p.č 129/3 v k.ú. Maršov II).
USNESENÍ č. RM/1214/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Romany Řehákové o odkoupení staršího elektrického bojleru zn. Tatramat, a to ze
cenu 500,-Kč + DPH s tím, že žadatelka bude upozorněna na riziko nefunkčnosti bojleru s
ohledem na jeho stáří a po předání bojleru ji nebude umožněna reklamace a případné vrácení
peněz (bude uvedeno na daňovém dokladu).
USNESENÍ č. RM/1215/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně Ševcové, bytem 5.
května 423, Svoboda nad Úpou.
b)
c)

přidělení bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou paní Evě Goldšmídové, bytem
Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou, a to z důvodu zdravotní naléhavosti.
že, v případě odmítnutí bytů výše jmenovanými či jednou z nich bude postupováno
podle aktuálního Pořadníku žadatelů o byt v DPS.
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USNESENÍ č. RM/1216/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál ohledně bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni a to v souvislosti
s čerstvě zpracovanými znaleckými posudky na ocenění bytových jednotek pro potřeby jejich
prodeje (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jej předává k projednání zastupitelstvu města,
které proběhne následující den 21.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1217/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
H.F.TOUR, spol. s r.o., IČ 274 52 140 na linku: 690 800 Pec pod Sněžkou – Trutnov –
Hradec Králové - Praha bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1218/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu schválit žádost paní Aleny Horákové o prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože tato část bezprostředně navazuje na komunikaci, kam se odkládá
sníh, dále po pozemku vedou inženýrské sítě a v případě opravy či rozšíření komunikace v
budoucnu je třeba zachovat potřebný prostor.
USNESENÍ č. RM/1219/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
dopis ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP") s informací o
poskytnutí dotace na akci rekonstrukce mateřské školky s názvem "Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou z Operačního programu
Životní prostředí. Celková výše dotace je 90% uznatelných nákladů, tj.
1.895.518,-.Kč. Společně s dopisem byl radě předložen registrační list akce a
Rozhodnutí č. 14210953-SFŽP o poskytnutí části dotace ve výši 5% ze státního
rozpočtu na částku 105.306,-Kč, na zbývajících 85%, tj. ve výši 1.790.212,-Kč, bude
uzavřena smlouva po předložení dokumentů dle podmínek programu.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ administrací projektu při jeho realizaci v souvislosti s poskytnutou
dotací dle bodu a) tohoto usnesení včetně přístupu do elektronického prostředí
BENE-FILL, prostřednictvím kterého je třeba podat příslušné podklady k další
administraci akce dle směrnice Min. životního prostředí.
USNESENÍ č. RM/1220/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou
předává
ke schválení Zastupitelstvu města Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika
2007-2013 č. CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem "Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou".
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