*MESUX000FOUC*
Sp. značka: SVO/2534/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 03.09.2014
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.

Námitka pí Kurucové ke znaleckému posudku na byt v domě čp. 510

2.

Pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 před infocentrem

3.

Geodetické zaměření chodníku v Maršově II (žádost p. Kadrmase o vyřešení
majetkoprávních vztahů)

4.

Žádost p. Hassmanna o stanovisko města k výstavbě zdi

5.

Geodetické zaměření rozsahu věcného břemene k pozemkům p.p.č 326/1, 326/2 a
326/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o udělení souhlasu k uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 211 v Luční ulici
na pozemcích města

7.

Oprava výtahu v DPS, schodišťová plošina radnice - aktuální informace

8.

Nabídka řešení dalšího postupu při vypořádání smluvních vztahů s MPSV k majetku
poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi

9.

Sdělení ředitelky DPS o uvolnění bytu + žádost o částečné vrácení uhrazené částky

10.

Návrh Smlouvy o dílo na zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí v rámci projektu
"Krkonoše - lyžařský běžecký ráj"

11.

Návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží

12.

Aktuální informace ohledně opatrovnictví klienta určeného soudem

13.

Návrh výběrového řízení na dodávky úklidového stroje do sportovní haly

14.

Žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží

15.

Cenové nabídky na výsadbu lip

16.

Žádosti dodavatelů o prodloužení termínu dokončení díla
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17.

Žádost SŽDC o stanovisko

18

Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel - Rudolfovy slavnosti

19.

Žádost o koupi bytové jednotky č. 302/1 a žádost o pronájem bytu č. 302/1 od
1.10.2014

20.

Sportovní hala - podmínky pro využívání od podzimu 2014

21.

Situace ve Staré aleji

1. Námitka pí Kurucové ke znaleckému posudku na byt v domě čp. 510
Hostem jednání byla paní Dagmar Kurucová, která podala písemnou námitku k nabídce města
na koupi bytové jednotky č. 5100004 ze dne 31.7.2014. Námitka se týkala ocenění bytové
jednotky dle znaleckého posudku, který nezohlednil skutečnost, že paní Kurucová svým
nákladem provedla rekonstrukci koupelny v roce 1997 a s tím související úpravu
elektroinstalace. Paní Kurucová předložila úředně ověřenou kopii dohody ze dne 17.3.1997
mezi ní a tehdejší Realitní kanceláří Kadlec, která spravovala v 90. letech bytový fond města,
o tom, že pokud bude byt v budoucnu k prodeji, budou její vynaložené náklady zohledněny ve
snížení kupní ceny. Na základě této dohody paní Kurucová předložila fotokopie některých
dokladů, které po téměř dvaceti letech našla a které prokazují, že dle výše popsané dohody
rekonstrukci koupelny skutečně provedla na své náklady.
Paní Kurucová vysvětlila všem přítomným, že v roce 1992 převzala byt, který nebyl schopný
řádného užívání, což dokazuje i spisový materiál stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou. Na
základě kopie protokolu o převzetí bytu z konce roku 1991 bylo zjištěno, že byt měl záchod a
koupelnu ve sklepě domu a skutečně nebyla součástí bytové jednotky.
Na základě předložených dokladů tak, jak je popsáno výše rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1221/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování dodatku ke znaleckému posudku pana Jiřího Danielise č. 6634/155/D - 2012 ze
dne 17.12.2012 na ocenění bytové jednotky č. 5100004 v bytovém domě čp. 510 na základě
oprávněné námitky paní Dagmar Kurucové, která spočívá ve skutečnostech popsaných v
zápise s tím, že bude provedeno ocenění rozdílu vynaložené investice nájemcem v roce 1997
do rekonstrukce koupelny včetně elektroinstalace na základě písemné dohody s tehdejší
Realitní kanceláří Kadlec (v dohodě je ujednáno, že pokud bude byt v budoucnu určen k
prodeji paní Kurucové, budou vynaložené náklady zohledněny ve snížení kupní ceny) s
vazbou na současnou tržní hodnotu bytu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

2. Pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 před infocentrem
Radě města byla předložena žádost provozovatele infocentra ve Svobodě nad Úpou na
náměstí Svornosti o pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou jako dvě
vyhrazená parkovací místa pro návštěvníky infocentra. Záměr města na pronájem byl
zveřejněn po zákonnou lhůtu dle zákona o obcích. Rada stanovila podmínky pronájmu formou
usnesení takto:
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USNESENÍ č. RM/1222/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou provozovateli Informačního
centra na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou za účelem vyhrazení dvou parkovacích
míst pro klienty infocentra s časovým omezením na dobu od 8,00 do 17,00 hodin za nájemné
dle ceníku ve výši 1.000,-Kč ročně za 1 místo, tj. celkem 2.000,-Kč ročně s tím, že náklady na
zřízení dopravního značení si nájemce uhradí po vydaní rozhodnutí místně příslušného
silničního správního úřadu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Geodetické zaměření chodníku v Maršově II (žádost p. Kadrmase o vyřešení
majetkoprávních vztahů)
Radě města byl předložen návrh geodetického oddělení dle skutečnosti části pozemku p.p.č.
102/3 v k.ú. Maršov II, který je ve vlastnictví pana Petra Kadrmase a na kterém je umístěna
část místní komunikace a chodníku (viz příloha originálu zápisu). Jedná se část pozemku o
výměře 33 m2, kterou pan Kadrmas nabízí městu k odprodeji za účelem uspořádání
majetkoprávních vztahů.
USNESENÍ č. RM/1223/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města odkup části pozemku p.p.č. 102/3 o výměře 33 m2 v k.ú. Maršov II dle
návrhu geodetického oddělení dle skutečnosti od pana Petra Kadrmase (na této části pozemku
je umístěna část místní komunikace a chodníku) s tím, že rada pověřuje starostu, aby vyjednal
u pana Kadrmase kupní cenu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost p. Hassmanna o stanovisko města k výstavbě zdi
V souvislosti s předchozím bodem bylo v rámci geodetického zaměření v Maršově II
provedeno i geodetické zaměření vznikající kamenné zídky podél komunikace a bylo zjištěno,
že stavba kamenné zdi probíhá na městském pozemku p.p.č. 379/1 bez souhlasu města a také
bez územního souhlasu stavebního úřadu. Stavebník byl okamžitě na tuto skutečnost
upozorněn stavebním úřadem a byl vyzván k zastavení stavebních prací. Pan Hassmann si v
této souvislosti podal žádost o stanovisko města s tím, že si je vědom skutečnosti, že současná
zídka je na obecním pozemku a je připraven si kamennou zídku postavit na svém pozemku.
V této záležitosti rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1224/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Petra Hassmanna o stanovisko města ve věci výstavby kamenné zdi
podél zahrady u domu čp. 8 v k.ú. Maršov II, protože podle geodetického zaměření bylo
zjištěno, že stavba byla již zahájena, ale na obecním pozemku p.p.č. 379/1 bez souhlasu města
a také bez územního souhlasu stavebního úřadu. Z tohoto důvodu rada požaduje, aby
stavebník nejprve odstranil stávající zahájenou stavbu kamenné zídky, kompletně opravil
dotčenou komunikaci a následně aby radě předložil k projednání projekt se specifikací nové
kamenné zdi či plotu v rámci žádosti o územní souhlas.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Geodetické zaměření rozsahu věcného břemene k pozemkům p.p.č 326/1, 326/2 a
326/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města bylo předloženo geodetické zaměření rozsahu cesty, která vede po pozemcích
p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, za účelem zřízení práva služebnosti
stezky a cesty ve prospěch vlastníků nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici, a to v
souladu s usnesením rady z 25.6.2014. O tyto pozemky projevil zájem pan Jiří Mičánek s tím,
že nabízí městu formou směny pozemek st.p.č. 62/2 včetně stavby na něm (jedná se o
pozemek, který by bylo vhodné získat pro účely budoucí výstavby hasičárny v Lázeňské
ulici).
USNESENÍ č. RM/1225/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch
vlastníků nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici za pozemek ve vlastnictví pana Jiřího
Mičánka st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně stavby garáže na něm za ceny dle
znaleckých posudků s tím že zpracování znaleckých posudků bude zadáno městem ihned tak,
aby bylo možné směnu projednat na nejbližším jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
6. Žádost o udělení souhlasu k uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 211 v Luční
ulici na pozemcích města
Radě města byla předložena žádost o udělení souhlasu a vypracování smluvního vztahu na
uložení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 211 v Luční ulici přes pozemky města p.p.č.
266/1, 256/1 a 737, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle nákresu v příloze žádosti - situace
dotčených parcel (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1226/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh trasy vodovodní přípojky dle žádosti o udělení souhlasu a vypracování smluvního
vztahu na uložení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 211 v Luční ulici přes pozemky
města p.p.č. 266/1, 256/1 a 737, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle nákresu v příloze žádosti situace dotčených parcel (viz přílohy originálu zápisu) a požaduje, aby trasy přípojky byla
vedena nejkratší trasou (návrh této nejkratší trasy byl zakreslen do přílohy žádosti).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Oprava výtahu v DPS, schodišťová plošina radnice - aktuální informace
Stavební technik města předložil radě výsledek šetření ohledně odstranění nezbytných
revizních závad výtahu v Domě s pečovatelskou službou, kdy bylo zjištěno, že výtah v
současném stavu může fungovat do června 2016 a náklady na odstranění vad činí v cenách
roku 2014 398.000,-Kč bez DPH. Je tedy na zvážení, zda tyto finanční prostředky vynaložit
ihned anebo se v průběhu roku 2015 pokusit o získání peněz z nějakého dotačního titulu.
Dále v této souvislosti tajemnice předložila radě informace od firmy AVZ servis s.r.o., která
byla vyzvána, aby do konce srpna předložila jednoznačné stanovisko statika, že šikmou
schodišťovou plošinu lze na radnici instalovat. Namísto toho však firma zaslala 2.9.2014
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nabídku za zpracování projektu instalace ve výši 5.000,-Kč + DPH a za zpracování statického
posouzení ve výši 20.000,-Kč + DPH.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1227/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
projednala záležitost ohledně výtahu v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis) a
konstatovala, že provozní rizika dle revizní zprávy je třeba odstranit do června
2016, a tudíž je třeba se zabývat rekonstrukcí výtahu v roce 2015 s vazbou na
případné získání dotace na tuto akci.
pověřuje
b)
starostu, aby poptal statiky za účelem cenové nabídky za zpracování statického
posouzení schodiště radnice pro instalaci šikmé schodišťové plošiny (např. Ing. Šír,
Ing. Stiehl).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

8. Nabídka řešení dalšího postupu při vypořádání smluvních vztahů s MPSV k
majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi
Radě města byla předložena od MPSV ČR nabídka řešení dalšího postupu při vypořádání
smluvních vztahů s MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi. V této
souvislosti tajemnice informovala radu, že se jedná o majetek v podobě počítačového
vybavení, které je z roku 2006 a v současné době jej radnice ze 70% již nevyužívá a je uložen
jako nepotřebný ve skladu. Zbývající majetek (zastaralé PC s operačním systémem XP
Windows) je třeba ještě v letošním roce nahradit novým vybavením, a to zejména proto, že
společnost Microsoft přestala podporovat výše uvedený operační systém. Dále tajemnice
sdělila, že na tyto výdaje byly vyčleněny v letošním rozpočtu finanční prostředky a není třeba
rozpočet navyšovat. Konstatovala, že považuje nabídku MPSV za nevýhodnou a doporučila ji
nevyužít.
USNESENÍ č. RM/1228/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice nevyužít nabídku řešení dalšího postupu při vypořádání smluvních vztahů s
MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi (viz příloha zápisu) z
důvodů, které jsou popsány v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Sdělení ředitelky DPS o uvolnění bytu + žádost o částečné vrácení uhrazené částky
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění dalšího bytu č. 45 v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice nabídnout tento byt podle
aktuálního Pořadníku žadatelů o byt v DPS.
Dále byly radě sděleny informace o tom, že po přidělení tohoto bytu v DPS bude s největší
pravděpodobností Pořadník žadatelů o byt v DPS prázdný, a proto sociální pracovnice s
tajemnicí navrhují zrušit s okamžitou platností v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS (dále
jen "Pravidla") podmínku stanovenou v poslední větě odst. 11 v čl. II Pravidel o tom, že nová
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žádost může být podána nejdříve 6 měsíců po vyřazení žádosti z důvodu odmítnutí přidělení
bytu žadatelem.
Dále byla radě předložena žádost paní Kristiny Skučkové o vrácení části jednorázového
příspěvku, který musela uhradit za přidělení bytu v DPS pro svou matku, protože měla trvalý
pobyt v Horním Maršově.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1229/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního
Pořadníku žadatelů, kdy na prvním místě je paní MUDr. Vladimíra Skrbková.
Pokud paní Skrbková přidělení bytu odmítne postupovat dále podle Pořadníku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
schvaluje
b)
zrušit s okamžitou platností v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS (dále jen
"Pravidla") podmínku stanovenou v poslední větě odst. 11 v čl. II Pravidel o tom, že
nová žádost může být podána nejdříve 6 měsíců po vyřazení žádosti z důvodu
odmítnutí přidělení bytu žadatelem.
Hlasování:

pro – 3

proti – 1
Ing. Jiránek

zdržel se – 0

neschvaluje
c)
žádost paní Kristiny Skučkové o vrácení části jednorázového příspěvku, který
musela uhradit za přidělení bytu v DPS pro svou matku, protože měla trvalý pobyt
v Horním Maršově s odůvodněním, že v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS je
jasně stanoveno, že se jedná o jednorázový příspěvek a jeho případné vrácení není v
pravidlech upraveno.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
p. Krčmář

10. Návrh Smlouvy o dílo na zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí v rámci
projektu "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj"
Radě města byl předložen návrh smlouvy na zajišťování zimní údržby běžeckých tratí v rámci
projektu velkého svazku měst a obcí a Správy KRNAP "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj"
mezi městy a obcemi Pec pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou,
Mladé Buky a upravovatelem lyžařských tratí panem Jiřím Šimůnkem, Velká Úpa 114, Pec
pod Sněžkou, IČ 106540038 (viz příloha originálu zápisu). Starosta informoval přítomné o
jednání, které proběhlo nad návrhem této smlouvy s tím, že pro město Svoboda nad Úpou se
jedná o náklady ve výši cca 10 - 13 tisíc ročně a jedná se o část trasy v délce 645 metrů nad
Sluneční strání.
Mgr. Hynek se kriticky vyjádřil k návrhu smlouvy a upozornil na to, že společnost MEGA
PLUS s.r.o. mimo jiné upravuje běžecké trasy na Muchomůrce v rámci vlastních nákladů a
žádný příspěvek nedostává. Byla vedena kratší diskuse nad tímto bodem jednání a následně
bylo přijato následující usnesení:
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USNESENÍ č. RM/1230/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh smlouvy na zajišťování zimní údržby běžeckých tratí v rámci projektu velkého svazku
měst a obcí a Správy KRNAP "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj" mezi městy a obcemi Pec
pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky a
upravovatelem lyžařských tratí panem Jiřím Šimůnkem, Velká Úpa 114, Pec pod Sněžkou, IČ
106540038 (viz příloha originálu zápisu) ovšem za podmínky, že smlouvu schválí všechny
výše uvedené obce a dále za podmínky, že Správa KRNAP zajistí, aby běžecké tratě nebyly
poškozovány jinými auty (těžaři dřeva, myslivci apod.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
11. Návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží
Tajemnice předložila radě návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém
nádraží, protože tento krok města se u cestující veřejnosti setkává s kladným ohlasem a toaleta
je hodně využívána a problémy nebyly zaznamenány.
Ing. Jiránek řekl, že nesouhlasí, protože absence toalet na autobusovém nádraží je
jednoznačně chyba projektu rekonstrukce autobusového nádraží před pěti lety a nechápe, jak
takový projekt mohl být schválen. Mgr. Hynek reagoval, že to sice uznává, ale na druhou
stranu chápe kritiku cestujících a město by mělo chybu napravit alespoň tímto řešením.
Dále Ing. Jiránek navrhl, že by město mělo vyzvat vlastníka objektu na vlakovém nádraží, aby
si toalety zprovoznil a provozoval je.
Rada tedy přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/1231/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží, a to do 30.4.2015 s
tím, že by se rada měla v lednu 2015 k problému absence toalet na nádraží vrátit a zabývat se
jím komplexně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
12. Aktuální informace ohledně opatrovnictví klienta určeného soudem
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně výkonu funkce opatrovníka, kterým
bylo město určeno na základě rozsudku Okresní soudu v Trutnově u opatrovance (viz
podkladový materiál).
Výkonem opatrovnické funkce pověřil starosta Mgr. Hynkovou (zastupování opatrovance při
právních úkonech a spravování majetku ve vymezeném rozsahu dle výše uvedeného
rozsudku) a Ing. Balcarovou (zastupování opatrovance pro nakládání s depozitním účtem
opatrovance včetně elektronického bankovnictví).
Vzhledem k tomu, že opatrovanec disponuje obrovským množstvím dluhů, dále je trestně
stíhán pro trestný čin podvodu, požádaly výše uvedené pověřené osoby o stanovisko města ve
věci určení určitých pravidel, resp. mantinelů, jakými se řídit při výkonu opatrovnické funkce,
zejména s vazbou na finanční prostředky (zejména právní zastoupení v případě exekučních
titulů, podání námitek vůči rozhodčím nařízením, atd.).
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Tajemnice sdělila, že se jedná se o výkon státní správy (výkon opatrovnictví je delegován
státem na obce, pokud soud tak určí), na kterou město získává státní příspěvek ovšem bohužel
v rámci celkového příspěvku určeného na výkon státní správy. Výkon opatrovnictví je sice
upraven zákonem, ale neexistují prováděcí vyhlášky, které by konkrétně upravovaly činnost
opatrovníků blíže a jednotně.
Dále tajemnice radě předložila stanovisko Mgr. Huspeka, který k předmětné záležitosti uvádí
následující:
Její posouzení je v současné době značně komplikováno tím, že existují 2 posudky, které se
sice shodují na duševní poruše opatrovance, ale zcela se rozcházejí v tom, jak tato duševní
porucha působí na rozpoznávací a ovládací schopnosti opatrovance. Výsledek trestního řízení
přitom může mít zásadní vliv i na případné řešení situace opatrovance oddlužením, neboť
bude-li uznán vinným, může být jeho návrh na povolení oddlužení zamítnut.
Přesto se Mgr. Huspek domnívá, že již nyní by bylo žádoucí - a to i s ohledem na to, že
opatrovník má spravovat jmění opatrovance (viz výrok II rozsudku) - postavit najisto, zda
duševní porucha opatrovance vede k neplatnosti jím uzavřených úvěrových smluv či nikoli.
Zde je třeba zdůraznit, že jak podle OZ (§ 38), tak podle NOZ (§ 580) postačí existence
takové duševní poruchy bez ohledu na právní moc rozsudku o omezení svéprávnosti.
Toho se dá dosáhnout jen v soudním řízení, když nejaktuálnější je zřejmě podání návrhu na
zrušení rozhodčího nálezu JUDr. Tomšeje, který je exekučním titulem, podle kterého je
možné vést exekuci na majetek opatrovance.
Mgr. Huspek proto doporučuje takový návrh podat, i když soudní poplatek je 3000 Kč a
náklady na zastoupení by se podle jeho názoru měly pohybovat cca kolem 10000 Kč, což je i
částka, která by se v případě podlehnutí ve sporu platila protistraně. Tyto výdaje by přitom
bylo možné účtovat opatrovanci a výsledek takového řízení by byl vodítkem i pro další spory,
vč. případné možnosti žádat zrušení nebo změnu rozsudku o omezení svéprávnosti.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1232/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně výkonu funkce opatrovníka, kterým bylo město určeno na základě
rozsudku Okresní soudu v Trutnově u opatrovance (viz podkladový materiál) s tím, že rada
schvaluje postup podle návrhu městského právníka Mgr. Huspeka (podání návrhu na zrušení
rozhodčího nálezu JUDr. Tomšeje - viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Návrh výběrového řízení na dodávky úklidového stroje do sportovní haly
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně nákupu podlahového mycího stroje
do nové tělocvičny (viz příloha originálu zápisu). Nákup tohoto stroje jednoznačně
nedoporučil zástupce dodavatele sportovního povrch do tělocvičny fy Becker Sport ČR s.r.o. s
tím, že zaslal návod k údržbě sportovních halových podlah a dále navrhl, že jakmile se začne
v hale podlaha pokládat, přijede do Svobody a odborně proškolí správce tělocvičny, jak se o
povrch starat.
Tajemnice na základě výše uvedeného navrhla nevypisovat poptávkové řízení na nákup
podlahového mycího stroje, na jehož nákup bylo do rozpočtu vyčleněno 145.000 Kč a
postupovat podle návrhu zástupce dodavatele, a to zejména s ohledem na záruky, o které by
město mohlo přijít, pokud by dřevěný povrch v tělocvičně udržovalo neodborně nebo
nesprávně.
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USNESENÍ č. RM/1233/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace zástupce dodavatele sportovního povrch do tělocvičny fy Becker Sport ČR s.r.o.,
který nedoporučil nákup podlahového mycího stroje do nové tělocvičny a navrhl ruční způsob
udržování dřevěného povrchu v nové sportovní hale s tím, že odborně proškolí správce
tělocvičny, jak se o povrch starat (viz zápis). Na základě těchto nových skutečností rada
nebude vypisovat poptávkové řízení na nákup podlahového mycího stroje, na jehož nákup
bylo do rozpočtu vyčleněno 145.000 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
14. Žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží
Radě města byla předložena žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží na dobu od
22.9.2014 do 9.10.2014 na předvolební reklamní kampaň pro kandidáta do Senátu Parlamentu
ČR pana Ing. Hlavatého.
Rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/1234/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží na dobu od 22.9.2014 do 9.10.2014 na
předvolební reklamní kampaň pro kandidáta do Senátu Parlamentu ČR pana Ing. Hlavatého za
jednorázovou úhradu ve výši 6.000,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
15. Cenové nabídky na výsadbu lip
Radě města byl předložen výsledek poptávkového řízení na výsadbu 11 lip (Lípa srdčitá,
kultivar Greenspire) v Horské ulici. V rámci tohoto poptávkového řízení dle Smernice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byli osloveni dva dodavatelé, kterí předložili své
nabídky:
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, IČ 25993020 nabízí výsadbu
za 88.209,-Kč včetně DPH
- Šárka Koubová, DiS., se sídlem Mladé Buky čp. 239, IČ 75592231 nabízií výsadbu za
93.500,-Kč včetně DPH
USNESENÍ č. RM/1235/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek poptávkového řízení na výsadbu 11 lip (Lípa srdčitá, kultivar Greenspire)
v Horské ulici (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
cenovou nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda
nad Úpou, IČ 25993020 ve výši 88.209,-Kč včetně DPH za výsadbu 11 lip dle bodu
a) tohoto usnesení.
c)
návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340,
Svoboda nad Úpou, IČ 25993020 (viz příloha originálu zápisu) na výsadbu 11 lip v
Horské aleji dle bodu b) tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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16. Žádosti dodavatelů o prodloužení termínu dokončení díla
Radě města byly předloženy dvě žádosti o prodloužení termínů dokončení díla, a to od:
- společnosti Dvořák - Karlík s.r.o. (zhotovitel rekonstrukce topení v DPS), termín dokončení
31.8.2014 požadují prodloužit do 15.9.2014
- společnosti KTstav s.r.o. (zhotovitel zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí )
termín dokončení 31.8.2014 požadují prodloužit do 10.9.2014
Obě žádosti podrobně vysvětlil stavební technik města a sdělil všem přítomným, v čem
spočívají práce, které způsobily prodloužení termínu dokončení prací.
U první žádosti byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, resp. ve výkazu výměr a město
musí získat stanovisko projektanta, zda s navrhovaným variantním řešením souhlasí a zda toto
řešení neovlivní v budoucnu provozní podmínky, resp. nezvýši provozní náklady topné
soustavy.
U druhé žádosti jsou důvodem skutečnosti, vzniklé v průběhu realizace, které nebyly řešeny v
projektové dokumentaci, ale jsou zásadní pro komplexní dokončení díla. Projektem
předpokládaná oprava nábřežní zdi neodpovídá svým rozsahem skutečnosti a z důvodu
technologie postupu výstavby a dodržení záručních lhůt dojde k nutnému rozšížření rozsahu
prací pro zachování smluvní ceny díla (i přes větší rozsah prací) byla zvolena vhodná
technologie (při zachování požadovaných parametrů), která zajistí komplexní opravu nábřežní
zdi, ale která je časově náročnější.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1236/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti Dvořák - Karlík s.r.o.
(zhotovitel rekonstrukce topení v DPS) do 15.9.2014, protože byla zjištěna chyba v
projektové dokumentaci, resp. ve výkazu výměr a město musí získat stanovisko
projektanta, zda s navrhovaným variantním řešením souhlasí a zda toto řešení
neovlivní v budoucnu provozní podmínky, resp. nezvýší provozní náklady topné
soustavy.
b)
žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti KTstav s.r.o.
(zhotovitel zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí) do 10.9.2014, kdy
důvodem jsou skutečnosti, vzniklé v průběhu realizace, které nebyly řešeny v
projektové dokumentaci, ale jsou zásadní pro komplexní dokončení díla. Projektem
předpokládaná oprava nábřežní zdi neodpovídá svým rozsahem skutečnosti a z
důvodu technologie postupu výstavby a dodržení záručních lhůt dojde k nutnému
rozšíření rozsahu prací pro zachování smluvní ceny díla (i přes větší rozsah prací)
byla zvolena vhodná technologie (při zachování požadovaných parametrů), která
zajistí komplexní opravu nábřežní zdi, ale která je časově náročnější.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

17. Žádost SŽDC o stanovisko
Radě města byla předložena žádost Správy železniční dopravní cesty, st. org. o sdělení
výhledového využití pozemků p.p.č. 477/2, 943/1, 943/2 a 948 v k.ú. Svoboda nad Úpou z
hlediska územního plánu. Rada přijala usnesení:
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USNESENÍ č. RM/1237/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost Správy železniční dopravní cesty, st. org. o sdělení výhledového využití pozemků
p.p.č. 477/2, 943/1, 943/2 a 948 v k.ú. Svoboda nad Úpou z hlediska územního plánu s tím
organizace bude zaslána odpověď, že se jedná o území technického vybavení, pro které platí
regulativy dle územního plánu města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
18. Návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel - Rudolfovy slavnosti
Radě města byl předložen tak jako každý rok návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu
s SHŠ Rigel pana Jiřího Pavuka v rámci letošních Rudolfových slavností (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1238/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel pana Jiřího Pavuka v rámci
letošních Rudolfových slavností (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
19. Žádost o koupi bytové jednotky č. 302/1 a žádost o pronájem bytu č. 302/1 od
1.10.2014
Na základě nabídky města Svobody nad Úpou ze dne 26.8.2014 na koupi bytové jednotky č.
302/1 byla radě předložena žádost o prodej této bytové jednotky včetně spoluvlastnického
podílu ve výši 6830/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za 524.677,-Kč od Kateřiny
Valentové, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou
a Miroslav Hajdík, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou, kteří využili své předkupní právo
jako nájemci do 30.9.2014.
Zároveň s žádostí o koupi výše uvedené bytové jednotky si požádali o nájem bytu od
1.10.2014, protože jim nájemní smlouva končí 30.9.2014.
Rada města přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1239/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/1 včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 6830/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
524.677,-Kč Kateřině Valentové, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou a
Miroslavu Hajdíkovi, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou, kteří využili své
předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.
schvaluje
b)
uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 302/1 v bytovém domě čp. 302
na Sluneční stráni od 1.10.2014 na dobu určitou do 30.11.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s paní
Kateřinou Valentovou, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou a Miroslavem
Hajdíkem, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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20. Sportovní hala - podmínky pro využívání od podzimu 2014
Radě města se zabývala v rámci téměř dvouhodinové diskuse podmínkami využívání nové
sportovní haly od podzimu 2014. Na základě této diskuse rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1240/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující podmínky využívání nové sportovní haly na městském stadionu od cca října 2014:
- v době od 8,00 do 15,00 hodin v pracovních dnech bude tělocvična vyhrazena pro potřeby příspěvkových
organizací města (zdarma), tj. škola, školka, DPS.
- pro veřejnost bude tělocvična vyhrazena v čase od 15,00 do 22,00, a to zatím jen v pracovních dnech. Víkendy
zatím nejsou vymezeny, nejdříve se musí zmapovat zájem.
Cenové podmínky pro veškerou veřejnost (tj. pro všechny spolky, kluby, uskupení, týmy atd. děti i dospělí) byly
stanoveny takto:
Malá tělocvična v prvním patře 200,-Kč včetně DPH/1 hodinu (poznámka cena bez DPH činí tedy 165,30 Kč
jako výnos pro město, zbytek, tj. 34,70 odvedeme na DPH státu)
Velká hala v přízemí 300,-Kč včetně DPH / 1 hodinu (poznámka cena bez DPH činí tedy 247,90 Kč jako výnos
pro město, zbytek, tj. 52,10 odvedeme na DPH státu)
Dále byla stanovena cena za celý den pronájmu celého objektu tělocvičny ve výši 2.000,-Kč včetně DPH (v max.
rozsahu hodin od 8 – 18 hodin), pokud bude požadováno více nad rozsah těchto hodin, tak za každou další
hodinu + 300,-Kč včetně DPH
Nahlašování požadavků, resp. blokace termínů za účelem stanovení konečného časového rozvrhu, který bude
schvalovat rada, bude probíhat na radnici (u tajemnice MěÚ), a to do 30.9.2014.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

21. Situace ve Staré aleji
V rámci diskuse na závěr se Ing. Jiránek dotázal, kde je zodpovědný za komunikaci ve Staré aleji, resp. za
havarijní stav opěrné zdi pod domem paní Zapadlové. Starosta odpověděl, že samozřejmě město. Na to Ing.
Jiránek reagoval, že tedy požaduje vysvětlení, proč byly odstraněny zábrany, zakazující průchod. Starosta
odpověděl, že stejně byly na straně a zákaz nikdo nerespektoval. Tajemnice dále doplnila, že město jako vlastník
komunikace dostalo povolení od silničního správního úřadu na uzavírku do 30.4.2014, tato lhůta uplynula a
město nepožádalo o prodloužení či o novou uzavírku.
Ing. Jiránek tedy navrhl usnesení:

USNESENÍ č. RM/1241/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zajistil okamžité uzavření části komunikace ve Staré aleji pod domem
paní Zapadlové včetně podání žádosti města jako vlastníka komunikace na silniční správní
úřad o uzavírku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Schůze Rady města byla ukončena dne 3.9.2014 ve 22:35 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 17.9.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 4.9.2014.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 3.9.2014.
……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 03.09.2014
USNESENÍ č. RM/1221/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování dodatku ke znaleckému posudku pana Jiřího Danielise č. 6634/155/D - 2012 ze
dne 17.12.2012 na ocenění bytové jednotky č. 5100004 v bytovém domě čp. 510 na základě
oprávněné námitky paní Dagmar Kurucové, která spočívá ve skutečnostech popsaných v
zápise s tím, že bude provedeno ocenění rozdílu vynaložené investice nájemcem v roce 1997
do rekonstrukce koupelny včetně elektroinstalace na základě písemné dohody s tehdejší
Realitní kanceláří Kadlec (v dohodě je ujednáno, že pokud bude byt v budoucnu určen k
prodeji paní Kurucové, budou vynaložené náklady zohledněny ve snížení kupní ceny) s
vazbou na současnou tržní hodnotu bytu.
USNESENÍ č. RM/1222/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou provozovateli Informačního
centra na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou za účelem vyhrazení dvou parkovacích
míst pro klienty infocentra s časovým omezením na dobu od 8,00 do 17,00 hodin za nájemné
dle ceníku ve výši 1.000,-Kč ročně za 1 místo, tj. celkem 2.000,-Kč ročně s tím, že náklady na
zřízení dopravního značení si nájemce uhradí po vydaní rozhodnutí místně příslušného
silničního správního úřadu.
USNESENÍ č. RM/1223/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města odkup části pozemku p.p.č. 102/3 o výměře 33 m2 v k.ú. Maršov II dle
návrhu geodetického oddělení dle skutečnosti od pana Petra Kadrmase (na této části pozemku
je umístěna část místní komunikace a chodníku) s tím, že rada pověřuje starostu, aby vyjednal
u pana Kadrmase kupní cenu.
USNESENÍ č. RM/1224/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Petra Hassmanna o stanovisko města ve věci výstavby kamenné zdi
podél zahrady u domu čp. 8 v k.ú. Maršov II, protože podle geodetického zaměření bylo
zjištěno, že stavba byla již zahájena, ale na obecním pozemku p.p.č. 379/1 bez souhlasu města
a také bez územního souhlasu stavebního úřadu. Z tohoto důvodu rada požaduje, aby
stavebník nejprve odstranil stávající zahájenou stavbu kamenné zídky, kompletně opravil
dotčenou komunikaci a následně aby radě předložil k projednání projekt se specifikací nové
kamenné zdi či plotu v rámci žádosti o územní souhlas.
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USNESENÍ č. RM/1225/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3, vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníků
nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici za pozemek ve vlastnictví pana Jiřího Mičánka st.p.č.
62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně stavby garáže na něm za ceny dle znaleckých posudků s tím že
zpracování znaleckých posudků bude zadáno městem ihned tak, aby bylo možné směnu projednat na
nejbližším jednání zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/1226/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh trasy vodovodní přípojky dle žádosti o udělení souhlasu a vypracování smluvního
vztahu na uložení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 211 v Luční ulici přes pozemky
města p.p.č. 266/1, 256/1 a 737, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle nákresu v příloze žádosti situace dotčených parcel (viz přílohy originálu zápisu) a požaduje, aby trasy přípojky byla
vedena nejkratší trasou (návrh této nejkratší trasy byl zakreslen do přílohy žádosti).
USNESENÍ č. RM/1227/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
projednala záležitost ohledně výtahu v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis) a
konstatovala, že provozní rizika dle revizní zprávy je třeba odstranit do června 2016,
a tudíž je třeba se zabývat rekonstrukcí výtahu v roce 2015 s vazbou na případné
získání dotace na tuto akci.
pověřuje
b)
starostu, aby poptal statiky za účelem cenové nabídky za zpracování statického
posouzení schodiště radnice pro instalaci šikmé schodišťové plošiny (např. Ing. Šír,
Ing. Stiehl).
USNESENÍ č. RM/1228/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice nevyužít nabídku řešení dalšího postupu při vypořádání smluvních vztahů s
MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi (viz příloha zápisu) z
důvodů, které jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/1229/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
schvaluje přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního
Pořadníku žadatelů, kdy na prvním místě je paní MUDr. Vladimíra Skrbková. Pokud
paní Skrbková přidělení bytu odmítne postupovat dále podle Pořadníku.
b)
zrušit s okamžitou platností v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS (dále jen
"Pravidla") podmínku stanovenou v poslední větě odst. 11 v čl. II Pravidel o tom, že
nová žádost může být podána nejdříve 6 měsíců po vyřazení žádosti z důvodu
odmítnutí přidělení bytu žadatelem.
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neschvaluje
c)
žádost paní Kristiny Skučkové o vrácení části jednorázového příspěvku, který musela
uhradit za přidělení bytu v DPS pro svou matku, protože měla trvalý pobyt v Horním
Maršově s odůvodněním, že v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS je jasně
stanoveno, že se jedná o jednorázový příspěvek a jeho případné vrácení není v
pravidlech upraveno.
USNESENÍ č. RM/1230/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh smlouvy na zajišťování zimní údržby běžeckých tratí v rámci projektu velkého svazku
měst a obcí a Správy KRNAP "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj" mezi městy a obcemi Pec
pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky a
upravovatelem lyžařských tratí panem Jiřím Šimůnkem, Velká Úpa 114, Pec pod Sněžkou, IČ
106540038 (viz příloha originálu zápisu) ovšem za podmínky, že smlouvu schválí všechny
výše uvedené obce a dále za podmínky, že Správa KRPAN zajistí, aby běžecké tratě nebyly
poškozovány jinými auty (těžaři dřeva, myslivci apod.).
USNESENÍ č. RM/1231/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží, a to do 30.4.2015 s
tím, že by se rada měla v lednu 2015 k problému absence toalet na nádraží vrátit a zabývat se
jím komplexně.
USNESENÍ č. RM/1232/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně výkonu funkce opatrovníka, kterým bylo město určeno na základě
rozsudku Okresní soudu v Trutnově u opatrovance (viz podkladový materiál) s tím, že rada
schvaluje postup podle návrhu městského právníka Mgr. Huspeka (podání návrhu na zrušení
rozhodčího nálezu JUDr. Tomšeje - viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1233/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace zástupce dodavatele sportovního povrch do tělocvičny fy Becker Sport ČR s.r.o. ,
který nedoporučil nákup podlahového mycího stroje do nové tělocvičny a navrhl ruční způsob
udržování dřevěného povrchu v nové sportovní hale s tím, že odborně proškolí správce
tělocvičny, jak se o povrch starat (viz zápis). Na základě těchto nových skutečností rada
nebude vypisovat poptávkové řízení na nákup podlahového mycího stroje, na jehož nákup
bylo do rozpočtu vyčleněno 145.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/1234/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží na dobu od 22.9.2014 do 9.10.2014 na
předvolební reklamní kampaň pro kandidáta do Senátu Parlamentu ČR pana Ing. Hlavatého za
jednorázovou úhradu ve výši 6.000,-Kč včetně DPH.
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USNESENÍ č. RM/1235/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek poptávkového řízení na výsadbu 11 lip (Lípa srdčitá, kultivar Greenspire) v
Horské ulici (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
cenovou nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad
Úpou, IČ 25993020 ve výši 88.209,-Kč včetně DPH za výsadbu 11 lip dle bodu a)
tohoto usnesení.
c)

návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340,
Svoboda nad Úpou, IČ 25993020 (viz příloha originálu zápisu) na výsadbu 11 lip v
Horské aleji dle bodu b) tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ č. RM/1236/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti Dvořák - Karlík s.r.o.
(zhotovitel rekonstrukce topení v DPS) do 15.9.2014, protože byla zjištěna chyba v
projektové dokumentaci, resp. ve výkazu výměr a město musí získat stanovisko
projektanta, zda s navrhovaným variantním řešením souhlasí a zda toto řešení
neovlivní v budoucnu provozní podmínky, resp. nezvýši provozní náklady topné
soustavy.
b)
žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti KTstav s.r.o. (zhotovitel
zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí) do 10.9.2014, kdy důvodem jsou
skutečnosti, vzniklé v průběhu realizace, které nebyly řešeny v projektové
dokumentaci, ale jsou zásadní pro komplexní dokončení díla. Projektem
předpokládaná oprava nábřežní zdi neodpovídá svým rozsahem skutečnosti a z
důvodu technologie postupu výstavby a dodržení záručních lhůt dojde k nutnému
rozšížření rozsahu prací pro zachování smluvní ceny díla (i přes větší rozsah prací)
byla zvolena vhodná technologie (při zachování požadovaných parametrů), která
zajistí komplexní opravu nábřežní zdi, ale která je časově náročnější.
USNESENÍ č. RM/1237/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost Správy železniční dopravní cesty, st. org. o sdělení výhledového využití pozemků
p.p.č. 477/2, 943/1, 943/2 a 948 v k.ú. Svoboda nad Úpou z hlediska územního plánu s tím
organizace bude zaslána odpověď, že se jedná o území technického vybavení, pro které platí
regulativy dle územního plánu města.
USNESENÍ č. RM/1238/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel pana Jiřího Pavuka v rámci
letošních Rudolfových slavností (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1239/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/1 včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 6830/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
524.677,-Kč Kateřině Valentové, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou a
Miroslavu Hajdíkovi, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou, kteří využili své
předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.
schvaluje
b)
uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 302/1 v bytovém domě čp. 302 na
Sluneční stráni od 1.10.2014 na dobu určitou do 30.11.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s paní
Kateřinou Valentovou, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou a Miroslavem
Hajdíkem, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1240/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující podmínky využívání nové sportovní haly na městském stadionu od cca října 2014:
- v době od 8,00 do 15,00 hodin v pracovních dnech bude tělocvična vyhrazena pro potřeby
příspěvkových organizací města (zdarma), tj. škola, školka, DPS.
- pro veřejnost bude tělocvična vyhrazena v čase od 15,00 do 22,00, a to zatím jen v
pracovních dnech. Víkendy zatím nejsou vymezeny, nejdříve se musí zmapovat zájem.
Cenové podmínky pro veškerou veřejnost (tj. pro všechny spolky, kluby, uskupení, týmy atd.
děti i dospělí) byly stanoveny takto:
Malá tělocvična v prvním patře 200,-Kč včetně DPH/1 hodinu (poznámka cena bez DPH činí
tedy 165,30 Kč jako výnos pro město, zbytek, tj. 34,70 odvedeme na DPH státu)
Velká hala v přízemí 300,-Kč včetně DPH / 1 hodinu (poznámka cena bez DPH činí tedy
247,90 Kč jako výnos pro město, zbytek, tj. 52,10 odvedeme na DPH státu)
Dále byla stanovena cena za celý den pronájmu celého objektu tělocvičny ve výši 2.000,-Kč
včetně DPH (v max. rozsahu hodin od 8 – 18 hodin), pokud bude požadováno více nad rozsah
těchto hodin, tak za každou další hodinu + 300,-Kč včetně DPH
Nahlašování požadavků, resp. blokace termínů za účelem stanovení konečného časového
rozvrhu, který bude schvalovat rada, bude probíhat na radnici (u tajemnice MěÚ), a to do
30.9.2014.
USNESENÍ č. RM/1241/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zajistil okamžité uzavření části komunikace ve Staré aleji pod domem
paní Zapadlové včetně podání žádosti města jako vlastníka komunikace na silniční správní
úřad o uzavírku.
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