*MESUX000FUYM*
Sp. značka: SVO/3033/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 83. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 1.10.2014
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.

Vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou"

2.

Dodatek nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Nesplnění podmínky nájemní smlouvy se společností Amulet care s.r.o.

5.

Žádost o stanovisko ke stavbě otevřeného garážového stání ma p.p.č. 770/58 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR ve stolním tenise tělesně postižených
jednotlivců

7.

Schválení harmonogramu hodin v nové sportovní hale

8.

Vybavení vnitřních tepelných zařízení (radiátory) přístroji registrujícími dodávku
tepelné energie v bytech DPS

9.

Zrušení vnitřního platového předpisu zřizovatele

10.

Odměny ředitelům příspěvkových organizací

11.

Žádost o souhlas s vybudováním parkovacího stání na vlastním pozemku p.p.č. 441/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Žádost o souhlas se stavbou přístřešku pro automobil k RD na p.p.č. 500/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o schválení výměny dřevěného plotu na pozemku p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou

14.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

15.

Výsledek prověření neoprávněně umístěných, či demontovaných dopravních značek
po obci
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16.

Výsledné řešení přechodů pro chodce v Maršově II - návrh projektu

17.

Výpověď nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

1. Vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou"
Tajemnice sdělila radě, že podle informace od ředitele ZŠ Mgr. Hainiše nebyla ve lhůtě pro
podání nabídek doručena zadavateli ani jedna nabídka. Podle sdělení některých zájemců o
zakázku důvodem je požadovaný termín dokončení, který nikdo z oslovených zájemců neumí
splnit s ohledem na své jiné rozpracované zakázky.
USNESENÍ č. RM/1253/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci ředitele ZŠ Mgr. Hainiše, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena
zadavateli ani jedna nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zelená učebna
ZŠ Svoboda nad Úpou" (důvodem je požadovaný termín dokončení, který nikdo z oslovených
zájemců neumí splnit s ohledem na své jiné rozpracované zakázky) s tím, že nové poptávkové
řízení bude zahájeno v prosinci 2014 tak, aby zájemci mohli na projektu pracovat přes zimu s
dostatečnou časovou lhůtou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Dodatek nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Mgr. Schön předložil radě znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9.7.2009 s panem
Josefem Peškem na pronájem pouze části pozemku p.p.č. 78/3 o výměře 1000 m2 (viz příloha
originálu zápisu). Rada upravila pouze drobné formální nepřesnosti (vyznačeno v příloze) a
přijala usnesení.
USNESENÍ č. RM/1254/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9.7.2009 s panem Josefem Peškem na pronájem
pouze části pozemku p.p.č. 78/3 o výměře 1000 m2 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
upravila pouze drobné formální nepřesnosti (vyznačeno v příloze).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Týfa vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 151 m2 s panem Mgr. Petrem Týfou a panem Karlem
Stránským (viz příloha originálu zápisu). Návrh smlouvy byl v rámci diskuse upraven,
doplněn s tím, že zásadní podmínky nájemní smlouvy byly stanoveny takto:
- nájemní smlouvy na dobu určitou na 5 let, tj. od 2.10.2014 do 30.9.2019 s případným
prodloužením podle § 2230 nového občanského zákoníku,
- nájemné v celkové roční výši 838,-Kč bylo stanoveno kombinací dvou sazeb, a to 600,-Kč
ročně za 3 parkovací místa (tj. 32 m2) a za zbývajících 119 m 2 rada stanovila sazbu jako za
zahradu, tj. 2,-Kč/1m2, celkem 238,-Kč,
- nájemci byla stanovena povinnost předložit radě ke schválení projekt odstavné plochy do
15.10.2014
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- dále byla nájemci stanovena povinnost odsouhlasený projekt realizovat do 30.6.2015 s tím,
že realizací se rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu
k užívání předmětné stavby
USNESENÍ č. RM/1255/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 151
m2 s panem Mgr. Petrem Týfou a panem Karlem Stránským (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že zásadní podmínky nájemní smlouvy byly stanoveny takto:
- nájemní smlouvy na dobu určitou na 5 let, tj. od 2.10.2014 do 30.9.2019 s případným
prodloužením podle § 2230 nového občanského zákoníku,
- nájemné v celkové roční výši 838,-Kč bylo stanoveno kombinací dvou sazeb, a to 600,-Kč
ročně za 3 parkovací místa (tj. 32 m2) a za zbývajících 119 m 2 rada stanovila sazbu jako za
zahradu, tj. 2,-Kč/1m2, celkem 238,-Kč,
- nájemci byla stanovena povinnost předložit radě ke schválení projekt odstavné plochy do
15.10.2014
- dále byla nájemci stanovena povinnost odsouhlasený projekt realizovat do 30.6.2015 s tím,
že realizací se rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu
k užívání předmětné stavby
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Nesplnění podmínky nájemní smlouvy se společností Amulet care s.r.o.
Radě města byla předložena informace o nesplnění podmínky nájemní smlouvy se společností
AMULET Care s.r.o. dle čl. VI. odst. 5 - realizace projektu parku pro klienty pobytového
zařízení Centrum spokojeného stáří - Alzheimer Care do 30.9.2014. Na základě toho zjištění
rada přijala usnesení:
USNESENÍ č. RM/1256/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu se společností AMULET Care s.r.o. ze dne 30.10.2013 (dále jen "smlouva")
pro nesplnění podmínky dle čl. VI. odst. 5 smlouvy - realizace projektu parku pro klienty
pobytového zařízení Centrum spokojeného stáří - Alzheimer Care do 30.9.2014, a to v
souladu s čl. VII. odst. 2 písm. cc) smlouvy, kdy výpovědní lhůta je 1 měsíc a začne běžet
dnem doručení nájemce. Dále rada požaduje upozornit nájemce, že je povinen v souladu s čl.
VII. odst. 2 smlouvy po skončení nájmu odstranit svým nákladem případné stavby a zařízení
ve lhůtě 3 měsíců po skončení nájmu a dále o předání pozemků bude sepsán protokol o
předání v souladu s čl. VIII. odst. 3 smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
5. Žádost o stanovisko ke stavbě otevřeného garážového stání ma p.p.č. 770/58 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Valkemy-Průšové o stanovisko ke stavbě dřevěného
otevřeného garážového stání na vlastním pozemku p.p.č. 770/58 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(vedle komunikace na Sluneční stráni). Rada se žádostí zabývala a zjistila, že sousední
pozemek p.p.č. 770/42 je znehodnocen tím, že pozemky před ním u místní komunikace
(p.p.č.770/57 a 770/58) jsou ve vlastnictví jiných osob a město tak nemá na pozemek p.p.č.
770/42 přístup. Z tohoto důvodu rada přijala usnesení:
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USNESENÍ č. RM/1257/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 770/42, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 420 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
vydává
b)
kladné stanovisko k žádosti paní Valkemy-Průšové o stanovisko ke stavbě
dřevěného otevřeného garážového stání na vlastním pozemku p.p.č. 770/58 v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že žadatelka bude informována o zveřejněném záměru
prodeje sousedního pozemku p.p.č. 770/42, který je znehodnocen tím, že k němu
nemá město přístup, a pokud by jej žadatelka získala, mohla by svůj záměr
přizpůsobit v rámci daného území.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

6. Žádost o převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR ve stolním tenise tělesně postižených
jednotlivců
Radě města byla předložena žádost oddílu stolního tenisu SK Janské Lázně o převzetí záštity
nad Mistrovstvím republiky ve stolním tenise tělesně postižených osob - jednotlivců ve dnech
17. a 18. října 2014 a zároveň žádost o slevu na poskytnutí nové tělocvičny.
USNESENÍ č. RM/1258/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost oddílu stolního tenisu SK Janské Lázně o převzetí záštity nad Mistrovstvím republiky
ve stolním tenise tělesně postižených osob - jednotlivců ve dnech 17. a 18. října 2014 s tím, že
organizátorům akce poskytne slevu 50% za pronájem nové sportovní haly (první den 17.10.,
kdy se bude konat pouze příprava celé akce bude pronájem zdarma a druhý den 18.10., den
konání akce rada stanovila pronájem dle schváleného ceníku, tj. 2000,-Kč včetně DPH).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Týfa)
7. Schválení harmonogramu hodin v nové sportovní hale
Radě města byl předložen harmonogram cvičebních hodin v nové sportovní hale dle
nahlášených požadavků do 30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice informovala
radu, že požádala Mgr. Huspeka o přípravu smlouvy o užívání tělocvičny pro jednotlivé
subjekty s tím, že pro základní školu se bude jednat o smlouvu o výpůjčce (bezplatné
využívání haly dle harmonogramu), pro ostatní subjekty pak o standardní nájemní smlouvu,
ve které budou ujednána konkrétní práva a povinnosti, platební podmínky, rozsah hodin apod.
Mgr. Hynek reagoval, že je třeba do smluv zapracovat ujednání o úhradě případných
způsobených škod jakoukoliv činností, dále ujednání o odpovědnosti za případné úrazy.
USNESENÍ č. RM/1259/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
harmonogram cvičebních hodin v nové sportovní hale dle nahlášených požadavků do
30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
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8. Vybavení vnitřních tepelných zařízení (radiátory) přístroji registrujícími dodávku
tepelné energie v bytech DPS
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o schválení vybavení vnitřních tepelných
zařízení v bytech přístroji registrujícími dodávku energie. Tuto novou povinnost vlastníka
bytů zavádí novela zákona o hospodaření energií.
V souvislosti s tím ředitelka DPS předložila dvě cenové nabídky v souladu se Směrnicí o
zadávání veřejných zakázek, která je závazná i pro příspěvkové organizace, a to od
společností Byttherm s.r.o. (54.320,-Kč včetně DPH) a TestProg s.r.o. (57.810,-Kč včetně
DPH).
Dále ředitelka DPS požádala v případě schválení nákupu měřidel o schválení převodu částky
54.320,-Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou do jejího investičního fondu za účelem financování této akce.
USNESENÍ č. RM/1260/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitelky DPS o schválení vybavení vnitřních tepelných zařízení v bytech
přístroji registrujícími dodávku energie. Tuto novou povinnost vlastníka bytů
zavádí novela zákona o hospodaření energií.
b)

cenovou nabídku od společností Byttherm s.r.o., se sídlem Jičínská 91, 541 01
Trutnov, IČ 15037894 ve výši 54.320,-Kč včetně DPH na pořízení měřidel dle bodu
a) tohoto usnesení.
c)
žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky 54.320,-Kč z rezervního fondu
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do jejího
investičního fondu za účelem financování této akce dle bodu a) tohoto usnesení a v
souladu se schválenou cenovou nabídkou dle bodu b) tohoto usnesení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
9. Zrušení vnitřního platového předpisu zřizovatele
Na základě pravidelné velké kontroly výkonu přenesené působnosti (prováděna jednou za tři
roky) podle § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, která proběhla na jaře letošního roku,
kontrolní orgán doporučuje zřizovateli, tj. městu zrušit vnitřní platový předpis zřizovatele č.j.
SVO15/35/2011 ze dne 4.5.2011, a to pro jeho nadbytečnost a příliš velké omezení pro
zřizovatele. Tajemnice MěÚ tedy předložila radě návrh na jeho zrušení.
V rámci tohoto bodu předložila dále tajemnice MěÚ radě návrhy nových platových výměrů
ředitelů obou příspěvkových organizací, a to v souvislsoti s jejich platovým postupem.
USNESENÍ č. RM/1261/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
vnitřní platový předpis zřizovatele č.j. SVO15/35/2011 ze dne 4.5.2011, a to na
základě doporučení kontrolních orgánů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
výkonu přenesené působnosti pro jeho nadbytečnost a příliš velké omezení pro
zřizovatele.
schvaluje
b)
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 z důvodu
platového postupu v rámci platových stupňů (viz příloha originálu zápisu).
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c)

návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou Ing. Zuzany
Škarkové od 1.9.2014 z důvodu platového postupu v rámci platovách stupňů (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
10. Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Radě města byly předloženy návrhy na poskytnutí mimořádných odměn ředitelům
příspěvkových organizací města (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1262/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou Ing. Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu.
Schválení poskytnutí mimořádné odměny je podrobně odůvodněno rovněž v příloze
originálu zápisu. Odměna bude poskytnuta z běžných provozních prostředků
organizace za měsíc září 2014.
b)
poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu
zápisu). Schválení poskytnutí mimořádné odměny je podrobně odůvodněno rovněž
v příloze originálu zápisu. Odměna bude poskytnuta z finančních prostředků
organizace určených na platy za měsíc září 2014.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 2
Ing. Jiránek
Ing. Špetla
11. Žádost o souhlas s vybudováním parkovacího stání na vlastním pozemku p.p.č.
441/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Jitky Víškové o souhlas se záměrem vybudovat
parkovací stání na vlastním pozemku p.p.č. 441/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který sousedí s
místní komunikací (spodní cesta na Sluneční stráni).
USNESENÍ č. RM/1263/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Jitky Víškové o souhlas se záměrem vybudovat parkovací
stání na vlastním pozemku p.p.č. 441/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který sousedí s místní
komunikací (spodní cesta na Sluneční stráni).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost o souhlas se stavbou přístřešku pro automobil k RD na p.p.č. 500/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost zástupce investora (manželé Lannenovi) o stanovisko k
záměru přístavby přístřešku pro automobil k RD v k.ú. Svoboda nad Úpou na p.p.č. 500/6.
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USNESENÍ č. RM/1264/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora (manželé Lannenovi) o stanovisko k záměru
přístavby přístřešku pro automobil k RD v k.ú. Svoboda nad Úpou na p.p.č. 500/6 s tím, že
rada požaduje provedení stavby tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na místní
komunikaci na p.p.č. 500/1.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Týfa
13. Žádost o schválení výměny dřevěného plotu na pozemku p.p.č. 500/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek a Mgr. Týfa vyloučili z projednávání i z
hlasování.
Radě města byla předložena žádost paní Jitky Miškovské o schválení výměny dřevěného
plotu na pozemku p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že plot by měl
navazovat na stávající vybudované stání, které pravděpodobně bylo vybudováno částečně na
obecním pozemku, rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1265/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k žádosti paní Miškovské o schválení výměny dřevěného plotu na pozemku
p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že starosta požádá stavební úřad o dokumentaci
ke stávajícímu vybudovaného parkovacímu stání a prověří platný nájemní vztah.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
14. Přidělení uvolněného bytu v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen znovu návrh na přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou
službou, protože žadatelé podle usnesení o přidělení z minulého jednání rady jedna žadatelka
byt odmítla a druhý žadatel byl z pořadníku vyřazen s ohledem na zdravotní nezpůsobilost.
Pořadník byl aktualizován na základě nově podané žádosti pana Josefa Šimka, který je v
současné době jediným žadatelem o byt v Domě s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/1266/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou panu Josefu Šimkovi, který byl jediným
žadatelem v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
15. Výsledek prověření neoprávněně umístěných, či demontovaných dopravních
značek po obci
Radě města byl předložen výsledek šetření na základě zápisu kontrolního výboru ze dne
22.9.2014 a usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2014 ve věci neoprávněně instalovaného či
demontovaného dopravního značení po obci.
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Ve věci maximální povolené rychlosti 30 km/hod v Černohorské ulici od rybárny směrem k
Duncanu dohledal Ing. Hůrka písemnost č.j. 2007/12750/V-3610/Kš ze dne 10.9.2007, kterou
vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se
stanovuje místní úprava v dané lokalitě, tj. instalace dopravní značky B 20a - nejvyšší
dovolená rychlost "30" v zimním období od 1.11. - 31.3. s tím, že v ostatních měsících musí
být dopravní značení zakryté.
Ve věci neoprávněně demontovaného dopravního značení "70" v Maršově II byla radě
předložena písemnost č.j. 2007/12751/V-3609/Kš ze dne 10.9.2007, kterou vydal Městský
úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, o stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se stanovuje místní úprava
v dané lokalitě od pensionu Riegel až po konec katastru Maršov II, a to instalací dopravní
značky B 20a - nejvyšší dovolená rychlost "70". Dále bylo radě předloženo stanovisko DI
Policie ČR ze dne 18.5.2012, kterým k žádosti města o vrácení maximální rychlosti "50"
Policie ČR vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tím, že doporučuje snížení rychlosti na "50"
pouze v zimních měsících od 1.11. do 31.3. Nicméně na radnici nebylo dohledáno konečné
rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově k žádosti města ze dne 18.4.2012 a starosta
uvedl, že rozhodnutí na "50" od tohoto úřadu získal.
USNESENÍ č. RM/1267/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
ve věci maximální povolené rychlosti 30 km/hod v Černohorské ulici od rybárny
směrem k Duncanu předloženou písemnost č.j. 2007/12750/V-3610/Kš ze dne
10.9.2007, kterou vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního
hospodářství a dopravy, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Tímto rozhodnutím se stanovuje místní úprava v dané lokalitě, tj.
instalace dopravní značky B 20a - nejvyšší dovolená rychlost "30" v zimním období
od 1.11. - 31.3. s tím, že v ostatních měsících musí být dopravní značení zakryté.
Rada pověřuje starostu, aby požádal o schválení umístění dodatkové tabulky k
dopravnímu značení, aby se značky nemusely zakrývat, protože zakrytí vandalové
většinou poškodí.
b)
ve věci neoprávněně demontovaného dopravního značení "70" v Maršově II
předloženou písemnost č.j. 2007/12751/V-3609/Kš ze dne 10.9.2007, kterou vydal
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy,
o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tímto
rozhodnutím se stanovuje místní úprava v dané lokalitě od pensionu Riegel až po
konec katastru Maršov II, a to instalací dopravní značky B 20a - nejvyšší dovolená
rychlost "70". Dále bylo radě předloženo stanovisko DI Policie ČR ze dne
18.5.2012, kterým k žádosti města o vrácení maximální rychlosti "50" Policie ČR
vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tím, že doporučuje snížení rychlosti na "50"
pouze v zimních měsících od 1.11. do 31.3. Nicméně na radnici nebylo dohledáno
konečné rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově k žádosti města ze dne
18.4.2012 a protože starosta uvedl, že rozhodnutí na "50" od tohoto úřadu získal,
rada pověřuje starostu, aby do příštího jednání získal ze silničního správního úřadu
v Trutnově kopii rozhodnutí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
16. Výsledné řešení přechodů pro chodce v Maršově II - návrh projektu
Radě města byl předložen návrh projektu mobilních přechodových ostrůvků v Maršově II,
který oproti původnímu záměru města dospěl k podstatným změnám, a to na základě
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požadavků DI Policie ČR, která požaduje nad rámec původního jednání v rámci umístění
přechodů pro chodce úpravu chodníků, instalaci veřejného osvětlení, což vše podstatně
prodražuje záměr města.
USNESENÍ č. RM/1268/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
další projekční činnost na projektu mobilních přechodových ostrůvků v Maršově II, který
oproti původnímu záměru města dospěl k podstatným změnám, a to na základě požadavků DI
Policie ČR, která požaduje nad rámec původního jednání v rámci umístění přechodů pro
chodce úpravu chodníků, instalaci veřejného osvětlení, což vše podstatně prodražuje záměr
města s tím, že rada pověřuje starostu, aby nejprve doložil příslušná rozhodnutí silničního
správního úřadu v souladu s předchozím bodem a usnesením.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
17. Výpověď nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh na výpověď nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 52/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s panem Milanem Smaženkou, a to na základě předložené
fotodokumentace, kdy na pronajaté části pozemku je značný nepořádek a dále z důvodu, že
technická četa města potřebuje tuto zastřešenou část pozemku na skladování posypového
materiálu pro zimní měsíce.
USNESENÍ č. RM/1269/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na část pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s panem Milanem
Smaženkou, a to na základě předložené fotodokumentace, kdy na pronajaté části pozemku je
značný nepořádek a dále z důvodu, že technická četa města potřebuje tuto zastřešenou část
pozemku na skladování posypového materiálu pro zimní měsíce.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 1.10.2014 ve 21:05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 15.10.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
6.10.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 83. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 1.10.2014.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 83. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.10.2014
USNESENÍ č. RM/1253/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci ředitele ZŠ Mgr. Hainiše, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena zadavateli ani
jedna nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou"
(důvodem je požadovaný termín dokončení, který nikdo z oslovených zájemců neumí splnit s ohledem
na své jiné rozpracované zakázky) s tím, že nové poptávkové řízení bude zahájeno v prosinci 2014 tak,
aby zájemci mohli na projektu pracovat přes zimu s dostatečnou časovou lhůtou.
USNESENÍ č. RM/1254/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9.7.2009 s panem Josefem Peškem na pronájem pouze
části pozemku p.p.č. 78/3 o výměře 1000 m2 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že upravila pouze
drobné formální nepřesnosti (vyznačeno v příloze).
USNESENÍ č. RM/1255/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 151 m2 s
panem Mgr. Petrem Týfou a panem Karlem Stránským (viz příloha originálu zápisu) s tím, že zásadní
podmínky nájemní smlouvy byly stanoveny takto:
- nájemní smlouvy na dobu určitou na 5 let, tj. od 2.10.2014 do 30.9.2019 s případným prodloužením
podle § 2230 nového občanského zákoníku,
- nájemné v celkové roční výši 838,-Kč bylo stanoveno kombinací dvou sazeb, a to 600,-Kč ročně za 3
parkovací místa (tj. 32 m2) a za zbývajících 119 m 2 rada stanovila sazbu jako za zahradu, tj. 2,Kč/1m2, celkem 238,-Kč,
- nájemci byla stanovena povinnost předložit radě ke schválení projekt odstavné plochy do 15.10.2014
- dále byla nájemci stanovena povinnost odsouhlasený projekt realizovat do 30.6.2015 s tím, že
realizací se rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu k užívání
předmětné stavby
USNESENÍ č. RM/1256/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu se společností AMULET Care s.r.o. ze dne 30.10.2013 (dále jen "smlouva") pro
nesplnění podmínky dle čl. VI. odst. 5 smlouvy - realizace projektu parku pro klienty pobytového
zařízení Centrum spokojeného stáří - Alzheimer Care do 30.9.2014, a to v souladu s čl. VII. odst. 2
písm. cc) smlouvy, kdy výpovědní lhůta je 1 měsíc a začne běžet dnem doručení nájemce. Dále rada
požaduje upozornit nájemce, že je povinen v souladu s čl. VII. odst. 2 smlouvy po skončení nájmu
odstranit svým nákladem případné stavby a zařízení ve lhůtě 3 měsíců po skončení nájmu a dále o
předání pozemků bude sepsán protokol o předání v souladu s čl. VIII. odst. 3 smlouvy.
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USNESENÍ č. RM/1257/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 770/42, druh pozemku trvalý travní porost, o
výměře 420 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
vydává
b)
kladné stanovisko k žádosti paní Valkemy-Průšové o stanovisko ke stavbě dřevěného
otevřeného garážového stání na vlastním pozemku p.p.č. 770/58 v k.ú. Svoboda nad Úpou s
tím, že žadatelka bude informována o zveřejněném záměru prodeje sousedního pozemku
p.p.č. 770/42, který je znehodnocen tím, že k němu nemá město přístup, a pokud by jej
žadatelka získala, mohla by svůj záměr přizpůsobit v rámci daného území.
USNESENÍ č. RM/1258/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost oddílu stolního tenisu SK Janské Lázně o převzetí záštity nad Mistrovstvím republiky ve
stolním tenise tělesně postižených osob - jednotlivců ve dnech 17. a 18. října 2014 s tím, že
organizátorům akce poskytne slevu 50% za pronájem nové sportovní haly (první den 17.10., kdy se
bude konat pouze příprava celé akce bude pronájem zdarma a druhý den 18.10., den konání akce rada
stanovila pronájem dle schváleného ceníku, tj. 2000,-Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/1259/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
harmonogram cvičebních hodin v nové sportovní hale dle nahlášených požadavků do 30.9.2014 (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1260/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitelky DPS o schválení vybavení vnitřních tepelných zařízení v bytech přístroji
registrujícími dodávku energie. Tuto novou povinnost vlastníka bytů zavádí novela zákona o
hospodaření energií.
b)

cenovou nabídku od společností Byttherm s.r.o., se sídlem Jičínská 91, 541 01 Trutnov, IČ
15037894 ve výši 54.320,-Kč včetně DPH na pořízení měřidel dle bodu a) tohoto usnesení.

c)

žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky 54.320,-Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do jejího investičního fondu za
účelem financování této akce dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu se schválenou cenovou
nabídkou dle bodu b) tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RM/1261/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

vnitřní platový předpis zřizovatele č.j. SVO15/35/2011 ze dne 4.5.2011, a to na základě
doporučení kontrolních orgánů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje výkonu přenesené
působnosti pro jeho nadbytečnost a příliš velké omezení pro zřizovatele.

schvaluje
b)
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 z důvodu platového
postupu v rámci platových stupňů (viz příloha originálu zápisu).
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c)

návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou Ing. Zuzany Škarkové od
1.9.2014 z důvodu platového postupu v rámci platových stupňů (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1262/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad
Úpou Ing. Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu. Schválení poskytnutí
mimořádné odměny je podrobně odůvodněno rovněž v příloze originálu zápisu. Odměna
bude poskytnuta z běžných provozních prostředků organizace za měsíc září 2014.
b)

poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov Mgr. Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu zápisu). Schválení
poskytnutí mimořádné odměny je podrobně odůvodněno rovněž v příloze originálu zápisu.
Odměna bude poskytnuta z finančních prostředků organizace určených na platy za měsíc září
2014.

USNESENÍ č. RM/1263/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Jitky Víškové o souhlas se záměrem vybudovat parkovací stání na
vlastním pozemku p.p.č. 441/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který sousedí s místní komunikací (spodní
cesta na Sluneční stráni).
USNESENÍ č. RM/1264/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora (manželé Lannenovi) o stanovisko k záměru přístavby
přístřešku pro automobil k RD v k.ú. Svoboda nad Úpou na p.p.č. 500/6 s tím, že rada požaduje
provedení stavby tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na místní komunikaci na p.p.č.
500/1.
USNESENÍ č. RM/1265/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k žádosti paní Miškovské o schválení výměny dřevěného plotu na pozemku p.p.č.
500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že starosta požádá stavební úřad o dokumentaci ke stávajícímu
vybudovaného parkovacímu stání a prověří platný nájemní vztah.
USNESENÍ č. RM/1266/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou panu Josefu Šimkovi, který byl jediným
žadatelem v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS.
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USNESENÍ č. RM/1267/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
ve věci maximální povolené rychlosti 30 km/hod v Černohorské ulici od rybárny směrem k
Duncanu předloženou písemnost č.j. 2007/12750/V-3610/Kš ze dne 10.9.2007, kterou vydal
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se
stanovuje místní úprava v dané lokalitě, tj. instalace dopravní značky B 20a - nejvyšší
dovolená rychlost "30" v zimním období od 1.11. - 31.3. s tím,, že v ostatních měsících musí
být dopravní značení zakryté. Rada pověřuje starostu, aby požádal o schválení umístění
dodatkové tabulky k dopravnímu značení, aby se značky nemusely zakrývat, protože zakrytí
vandalové většinou poškodí.
b)

ve věci neoprávněně demontovaného dopravního značení "70" v Maršově II předloženou
písemnost č.j. 2007/12751/V-3609/Kš ze dne 10.9.2007, kterou vydal Městský úřad Trutnov,
odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, o stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se stanovuje místní úprava v dané
lokalitě od pensionu Riegel až po konec katastru Maršov II, a to instalací dopravní značky B
20a - nejvyšší dovolená rychlost "70". Dále bylo radě předloženo stanovisko DI Policie ČR
ze dne 18.5.2012, kterým k žádosti města o vrácení maximální rychlosti "50" Policie ČR
vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tím, že doporučuje snížení rychlosti na "50" pouze v
zimních měsících od 1.11. do 31.3. Nicméně na radnici nebylo dohledáno konečné
rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově k žádosti města ze dne 18.4.2012 a protože
starosta uvedl, že rozhodnutí na "50" od tohoto úřadu získal, rada pověřuje starostu, aby do
příštího jednání získal ze silničního správního úřadu v Trutnově kopii rozhodnutí.

USNESENÍ č. RM/1268/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
další projekční činnost na projektu mobilních přechodových ostrůvků v Maršově II, který oproti
původnímu záměru města dospěl k podstatným změnám, a to na základě požadavků DI Policie ČR,
která požaduje nad rámec původního jednání v rámci umístění přechodů pro chodce úpravu chodníků,
instalaci veřejného osvětlení, což vše podstatně prodražuje záměr města s tím, že rada pověřuje
starostu, aby nejprve doložil příslušná rozhodnutí silničního správního úřadu v souladu s předchozím
bodem a usnesením.
USNESENÍ č. RM/1269/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na část pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s panem Milanem
Smaženkou, a to na základě předložené fotodokumentace, kdy na pronajaté části pozemku je značný
nepořádek a dále z důvodu, že technická četa města potřebuje tuto zastřešenou část pozemku na
skladování posypového materiálu pro zimní měsíce.
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