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Sp. značka: SVO/2957/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 82. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.09.2014
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.

Žádost o opravu místní komunikace - Luční ulice

2.

Žádost o stanovisko k částečné výměně oken a dveří na čp. 423

3.

Změna nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u
sokolovny)

4.

Žádost o vyjádření k udělení licence pro autobusového dopravce

5.

Žádost o koupi bytové jednotky č. 302/6 v domě čp. 302 na Sluneční stráni a žádost o
nájem BJ od 1.10.2014

6.

Návrh poptávkového řízení příspěvkové organizace na akci :Zelená učebna ZŠ
Svoboda nad Úpou“

7.

Návrh programu 24. veřejného zasedání ZM dne 30.9.2014

8.

Žádost České lesnické akademie Trutnov o individuální sazbu za využívání nové
sportovní haly

9.

Sdělení ředitelky DPS o uvolnění bytu v DPS

10.

Žádost o souhlas s opravou rozvodů vody ve společných částech domu čp. 510
souvisejících s bytem č.6

11.

Oprava opěrné zdi ve Staré aleji v souladu se znaleckým posudkem Ing. Tomáše
Voborníka

1. Žádost o opravu místní komunikace - Luční ulice
Radě města byla předložena žádost o opravu místní komunikace v Luční ulici, a to za domem
čp. 419 v Kostelní ulici, kde se komunikace propadá. Na jednání rady byla předložena členům
fotodokumentace z dané části komunikace se stanoviskem stavebního technika města, podle
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kterého komunikace vykazuje poruchu vlivem sedání podloží, které je způsobeno odklonem
opěrné zdi u domu čp. 419.
Mgr. Hynek se dotázal, zda je již vyřešen svod vody z úvozu nad Luční ulicí, starosta
odpověděl, že nikoliv.
Dále Ing. Jiránek upozornil na parkování aut nákladní techniky v Luční ulici, na které
komunikace není podle jeho názoru stavěna a město by mělo dát podnět silničnímu správnímu
úřadu na omezení vjezdu vozidel nákladní techniky.
Dále se rada zabývala vlastnickými vztahy v dané části komunikace s tím, že je třeba vstoupit
do jednání s vlastníkem opěrné zdi, kterým je pravděpodobně vlastník nemovitosti čp. 419.
Na základě výše uvedených informací rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1242/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o opravu místní komunikace v Luční ulici nad domem čp, 419 z důvodů popsaných v
zápise s tím, že je třeba zajistit v tomto smyslu komplexní řešení opravy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Žádost o stanovisko k částečné výměně oken a dveří na čp. 423
Radě města byla předložena žádost manželů Kovářových o stanovisko města ke stavbě "Okna
a vchodové dveře jednotky č. 8/423 v 1. NP, čp. 423, Svoboda nad Úpou dle projektové
dokumentace, jejíž výtah byl radě předložen společně se žádostí.
Rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1243/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti manželů Kovářových o stanovisko města ke stavbě "Okna a
vchodové dveře jednotky č. 8/423 v 1. NP, čp. 423, Svoboda nad Úpou dle projektové
dokumentace, jejíž výtah byl radě předložen společně se žádostí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Změna nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u
sokolovny)
Na jednání 80. schůzi RM dne 20.8.2014 bylo konstatováno, že nájemce celého pozemku
p.p.č. 78/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (účel – biketrial) pozemek nijak neudržuje a že nájemní
smlouva neumožňuje okamžité ukončení nájemního vztahu.
Na základě tohoto zjištění projednal starosta města s panem Josefem Peškem celou záležitost
a ten deklaroval svůj záměr pokračovat v pronájmu pouze části předmětného pozemku a bylo
dohodnuto, že pronajímaná plocha pozemku se sníží na plochu cca 1000 m2 a nájemce bude
zajišťovat pravidelné sekání této pronajaté části pozemku.
Na základě výše uvedeného bylo přijato následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1244/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nové podmínky nájmu části pozemku p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, které budou
ujednány formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě (jeho znění bude předloženo ke
schválení na příštím jednání rady). Jedná se o snížení výměry pronajímané části na cca 1000
m2, ujednání o povinnosti nájemce sekat pozemek minimálně jednou měsíčně s vazbou na
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sekání okolních městských pozemků, ujednání o 3-měsíční výpovědní době bez udání důvodu
a 1-měsíční výpovědní době v případě porušení podmínek nájmu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
4. Žádost o vyjádření k udělení licence pro autobusového dopravce
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o
udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku: 670 990 Harrachov - Rokytnice nad Jizerou - Vrchlabí Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Hor. Malá Úpa.
Ing. Jiránek navrhl, aby město podmínilo udělení souhlasu poskytnutím finančního příspěvku
od dopravce na provoz mobilní toalety na autobusovém nádraží.
Bylo přijato usnesení:
USNESENÍ č. RM/1245/82/2014
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:
BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku: 670 990 Harrachov - Rokytnice nad Jizerou - Vrchlabí Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Hor. Malá Úpa s tím, že město Svoboda nad Úpou
požaduje finanční příspěvek na provoz mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě
nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Žádost o koupi bytové jednotky č. 302/6 v domě čp. 302 na Sluneční stráni a žádost o
nájem BJ od 1.10.2014
Na základě nabídky města Svobody nad Úpou ze dne 26.8.2014 na koupi bytové jednotky č.
302/6 byla radě předložena žádost o prodej této bytové jednotky včetně spoluvlastnického
podílu ve výši 6356/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za 481.560,-Kč od manželů
Rudolfa a Jiřiny Pätzoldových, bytem Sluneční stráň 302, 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/1246/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/6 včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 6356/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
481.560,-Kč manželům Rudolfu a jiřině Pätzoldovým, bytem Sluneční stráň 302,
Svoboda nad Úpou, kteří využili své předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.
schvaluje
b)
uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 302/6 v bytovém domě čp. 302
na Sluneční stráni od 1.10.2014 na dobu určitou do 31.10.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s manželi
Rudolfem a Jiřinou Pätzoldovými, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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6. Návrh poptávkového řízení příspěvkové organizace na akci :Zelená učebna ZŠ
Svoboda nad Úpou“
Radě města byl předložen ke schválení v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého
rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen "Výzva")
včetně zadávací dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh
Smlouvy o dílo), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (vše přílohou originálu zápisu). Ve výzvě byla
opravena kvalifikace uchazeče (ohlašovací řemeslná živnost: Truhlářství, podlahářství nebo
Pokrývačství, tesařství) a dále hlavička Výzvy.
Dále byli vybráni následující dodavatelé, kterým bude Výzva zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod - Staré Město nad
Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ 11164859, provozovna
Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847
Dále byla radě předložena žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, o udělení souhlasu k použití rezervního fondu ve výši
300.000,-Kč k posílení jejího investičního fondu v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za účelem následného financování
investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ z
investičního fondu příspěvkové organizace.
Na základě výše uvedeného byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1247/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh
Smlouvy o dílo, a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu
č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (vše přílohou
originálu zápisu). Ve výzvě byla opravena kvalifikace uchazeče (ohlašovací
řemeslná živnost: Truhlářství, podlahářství nebo Pokrývačství, tesařství) a dále
hlavička Výzvy.
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod - Staré
Město nad Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ 11164859,
provozovna Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847
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c)

žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, o udělení souhlasu k použití rezervního fondu ve výši
300.000,-Kč k posílení jejího investičního fondu v souladu s § 30, odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za účelem následného
financování investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda
nad Úpou“ z investičního fondu příspěvkové organizace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
7. Návrh programu 24. veřejného zasedání ZM dne 30.9.2014
Radě města byl předložen návrh programu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu). Z návrhu programu byl vyřazen bod 7 - Směna
pozemků města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 za pozemek st.p.č. 62/2 včetně stavby bez čp/če
(garáž) ve vlastnictví pana Mičánka, protože na základě vypracovaných znaleckých posudků
byly zjištěny nové skutečnosti ohledně majetkoprávních vztahů kolem garáže pana Mičánka,
které je třeba dořešit s dalšími vlastníky okolních nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/1248/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 30.9.2014 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že z návrhu programu byl vyřazen bod 7 - Směna pozemků města
p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 za pozemek st.p.č. 62/2 včetně stavby bez čp/če (garáž) ve
vlastnictví pana Mičánka, protože na základě vypracovaných znaleckých posudků byly
zjištěny nové skutečnosti ohledně majetkoprávních vztahů kolem garáže pana Mičánka, které
je třeba dořešit s dalšími vlastníky okolních nemovitostí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádost České lesnické akademie Trutnov o individuální sazbu za využívání nové
sportovní haly
Na základě zveřejněné výzvy na nahlašování požadavků na využívání nové sportovní haly,
kontaktoval tajemnici MěÚ ředitel České lesnické akademie Trutnov Mgr. Korbelář s ústní
žádostí o zvážení individuální sazby pro Českou lesnickou akademii Trutnov – středisko ve
Svobodě nad Úpou. Dle sdělení ředitele školy současná cena pro veřejnost je pro školskou
organizaci zřizovanou krajem značně vysoká, nicméně chápe, že sportovní halu nelze využívat
zdarma, a proto žádá o zvláštní individuální sazbu pro Českou lesnickou akademii Trutnov středisko ve Svobodě nad Úpou (dále jen "ČLA")
Tajemnice v této souvislosti předložila radě průběžný harmonogram hodin ve sportovní hale na
základě požadavků, které zatím obdržela. Co se týká ČLA, tajemnice sdělila přítomným, že na
základě zaslaného rozvrhu hodin tělesné výchovy od ČLA se jí podařilo do rozvrhu zapracovat
pouze část hodin tělesné výchovy ČLA, zbytek se kryje s hodinami tělesné výchovy základní
školy a určitě by bylo vhodné do budoucna oba rozvrhy škol sladit společným jednáním. Dále
informovala radu o návštěvě učitele tělocviku ČLA pana Lelka, který projevil zájem si novou
sportovní halu prohlédnout za účelem získání informací o velikosti, vybavení apod. a kterého
společně se stavebním technikem města halou provedli.
Dále byla vedena diskuse o využívání nové sportovní haly s vazbou na prozatímní harmonogram s
tím, že je třeba projednat se základní školou rozsah hodin pro kroužky v odpoledních hodinách.
Na závěr diskuse se starosta vrátil k žádosti ředitele ČLA a navrhl, poskytnout České lesnické
akademii Trutnov - středisku Svoboda nad Úpou individuální sazbu 200,-Kč včetně DPH (tj.
165,30 Kč bez DPH) za jednu hodinu s odůvodněním, že škola bude využívat sportovní halu v
čase cca do 15 hodin, kdy ze strany veřejnosti o tento čas není zájem, a proto navrhuje tuto slevu.
Bylo hlasováno o návrhu starosty s tímto výsledkem:
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USNESENÍ č. RM/1249/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě žádosti ředitele České lesnické akademie - středisko Svoboda nad Úpou Mgr.
Korbeláře individuální sazbu 200,-Kč včetně DPH (tj. 165,30 Kč bez DPH) za jednu hodinu
využívání nové sportovní haly v rámci hodin tělesné výchovy pro studenty střediska ve
Svobodě nad Úpou s odůvodněním, že škola bude využívat sportovní halu v čase cca do 15
hodin, kdy ze strany veřejnosti o tento čas není zájem.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 2
(Ing. Jiránek,
p. Krčmář)
9. Sdělení ředitelky DPS o uvolnění bytu v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky Domu s pečovatelskou službou o uvolnění
bytu včetně aktuálního Pořadníku žadatelů. Tajemnice sdělila v této souvislosti radě, že
aktuálně jsou v pořadníku pouze dva žadatelé, z toho jeden z nich nesplňuje podmínky pro
přidělení bytu s ohledem na zdravotní nezpůsobilost, která bude doložena lékařským
potvrzením ze zařízení, ve kterém žadatel dlouhodobě pobývá. Podle předběžných informací
se v DPS uvolnil další byt a pokud jediný žadatel v současném Pořadníku přidělení bytu
odmítne, tak budou v DPS dva volné byty, které není komu nabídnout a rada by se měla
zabývat tímto problémem.
USNESENÍ č. RM/1250/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou podle aktuálního Pořadníku žadostí o
přidělení bytu v DPS.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Žádost o souhlas s opravou rozvodů vody ve společných částech domu čp. 510
souvisejících s bytem č.6
Radě města byla předložena ústní žádost o souhlas paní Magdaleny Lindeberg (kupní
smlouva na bytovou jednotku č. 510/6 podepsána dne 6.8.2014) ve věci opravy rozvodu vody
v této bytové jednotce s tím, že opraví na vlastní náklady i část vedení (cca 4 m), které jde
přes společné prostory domu č.p. 510. Bylo provedeno šetření na místě (Ing. Hůrka, Mgr.
Schön), kterým bylo zjištěno, že část vodovodních rozvodů pro byt č. 510/6 vede z místnosti
vedle bytu, který zakoupila Mgr. Rutarová a kde je umístěn jeden z vodoměrů pro byt č. 6,
přes společné prostory opět do tohoto bytu.
USNESENÍ č. RM/1251/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o souhlas paní Magdaleny Lindeberg (kupní smlouva na bytovou jednotku č. 510/6
podepsána dne 6.8.2014) ve věci opravy rozvodu vody v této bytové jednotce s tím, že opraví
na vlastní náklady i část vedení (cca 4 m), které jde přes společné prostory domu č.p. 510 (viz
zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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11. Oprava opěrné zdi ve Staré aleji v souladu se znaleckým posudkem Ing. Tomáše
Voborníka
Radě města byl předložen znalecký posudek Ing. Voborníka, který si vyžádal stavební úřad
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou jako orgán státní správy (viz příloha originálu
zápisu). Vedoucí stavebního úřadu Ing. Hůrka sdělil přítomným nové informace vyplývající
ze znaleckého posudku a z jednání s Ing. Voborníkem, zejména nutnost dopracování
projektové dokumentace od Ing. Chaloupského, a to na základě závěru výše uvedeného
znaleckého posudku, který doporučuje provést práce dle návrhu Ing. Chaloupského ovšem s
určitými změnami.
Rada se celou záležitostí zabývala společně s vedoucím stavebního úřadu a společně dospěli k
závěru, že je třeba záležitost urychleně řešit formou jednoho stavebního řízení s postupem dle
§ 135 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy předmětem nutných zabezpečovacích
prací bude stabilizace svahu mezi kolnou paní Zapadlové u domu čp. 463 a opěrnou zdí, která
je ve společném vlastnictví města a paní Zapadlové.
USNESENÍ č. RM/1252/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci orgánu státní správy - stavebního úřadu Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou, že pro účely nového stavebního řízení s postupem dle § 135 zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy předmětem nutných zabezpečovacích prací
bude stabilizace svahu mezi kolnou paní Zapadlové u domu čp. 463 a opěrnou zdí,
která je ve společném vlastnictví města a paní Zapadlové, si státní správa objedná
zpracování projektové dokumentace od Ing. Chaloupského, a to v souladu se
znaleckým posudkem od Ing. Voborského.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 17.9.2014 ve 20:15 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 1.10.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
18.9.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 82. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 17.9.2014.
……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 82. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.09.2014
USNESENÍ č. RM/1242/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o opravu místní komunikace v Luční ulici nad domem čp, 419 z důvodů popsaných v
zápise s tím, že je třeba zajistit v tomto smyslu komplexní řešení opravy.
USNESENÍ č. RM/1243/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti manželů Kovářových o stanovisko města ke stavbě "Okna a
vchodové dveře jednotky č. 8/423 v 1. NP, čp. 423, Svoboda nad Úpou dle projektové
dokumentace, jejíž výtah byl radě předložen společně se žádostí.
USNESENÍ č. RM/1244/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nové podmínky nájmu části pozemku p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, které budou
ujednány formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě (jeho znění bude předloženo ke
schválení na příštím jednání rady). Jedná se o snížení výměry pronajímané části na cca 1000
m2, ujednání o povinnosti nájemce sekat pozemek minimálně jednou měsíčně s vazbou na
sekání okolních městských pozemků, ujednání o 3-měsíční výpovědní době bez udání důvodu
a 1-měsíční výpovědní době v případě porušení podmínek nájmu.
USNESENÍ č. RM/1245/82/2014
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:
BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku: 670 990 Harrachov - Rokytnice nad Jizerou - Vrchlabí Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Hor. Malá Úpa s tím, že město Svoboda nad Úpou
požaduje finanční příspěvek na provoz mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě
nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1246/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/6 včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 6356/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
481.560,-Kč manželům Rudolfu a jiřině Pätzoldovým, bytem Sluneční stráň 302,
Svoboda nad Úpou, kteří využili své předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.
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schvaluje
b)
uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 302/6 v bytovém domě čp. 302 na
Sluneční stráni od 1.10.2014 na dobu určitou do 31.10.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s manželi
Rudolfem a Jiřinou Pätzoldovými, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1247/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh
Smlouvy o dílo, a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (vše přílohou
originálu zápisu). Ve výzvě byla opravena kvalifikace uchazeče (ohlašovací řemeslná
živnost: Truhlářství, podlahářství nebo Pokrývačství, tesařství) a dále hlavička
Výzvy.
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod - Staré Město
nad Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ 11164859,
provozovna Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847

c)

žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, o udělení souhlasu k použití rezervního fondu ve výši 300.000,-Kč k
posílení jejího investičního fondu v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za účelem následného financování
investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ z
investičního fondu příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. RM/1248/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 30.9.2014 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že z návrhu programu byl vyřazen bod 7 - Směna pozemků města
p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 za pozemek st.p.č. 62/2 včetně stavby bez čp/če (garáž) ve
vlastnictví pana Mičánka, protože na základě vypracovaných znaleckých posudků byly
zjištěny nové skutečnosti ohledně majetkoprávních vztahů kolem garáže pana Mičánka, které
je třeba dořešit s dalšími vlastníky okolních nemovitostí.
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USNESENÍ č. RM/1249/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě žádosti ředitele České lesnické akademie - středisko Svoboda nad Úpou Mgr.
Korbeláře individuální sazbu 200,-Kč včetně DPH (tj. 165,30 Kč bez DPH) za jednu hodinu
využívání nové sportovní haly v rámci hodin tělesné výchovy pro studenty střediska ve
Svobodě nad Úpou s odůvodněním, že škola bude využívat sportovní halu v čase cca do 15
hodin, kdy ze strany veřejnosti o tento čas není zájem.
USNESENÍ č. RM/1250/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou podle aktuálního Pořadníku žadostí o
přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1251/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o souhlas paní Magdaleny Lindeberg (kupní smlouva na bytovou jednotku č. 510/6
podepsána dne 6.8.2014) ve věci opravy rozvodu vody v této bytové jednotce s tím, že opraví
na vlastní náklady i část vedení (cca 4 m), které jde přes společné prostory domu č.p. 510 (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1252/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci orgánu státní správy - stavebního úřadu Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou, že pro účely nového stavebního řízení s postupem dle § 135 zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy předmětem nutných zabezpečovacích prací bude
stabilizace svahu mezi kolnou paní Zapadlové u domu čp. 463 a opěrnou zdí, která je
ve společném vlastnictví města a paní Zapadlové, si státní správa objedná zpracování
projektové dokumentace od Ing. Chaloupského, a to v souladu se znaleckým
posudkem od Ing. Voborského.
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