*MESUX000FUYM*
Sp. značka: SVO/3230/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 84. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.10.2014
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Jednání s paní Zapadlovou ohledně stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad
Úpou

2.

Výsledek prověření stávající stavby na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Předložení projektu ke stavbě odstavného stání na části p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle nájemní smlouvy

4.

Výsledek prověření rychlostního omezení v Maršově II

5.

Výsledek prověření ceny dřeva dle zápisu z kontrolního výboru

6.

Výroční zpráva školy 2013/2014

7.

Žádost o stanovisko k udělení licence k provozování linkové autobusové dopravy

8.

Kontrola plnění usnesení rady

9.

Nákup florbalových mantinelů – schválení dodavatele a smlouvy

10.

Dodatek ke smlouvě na tělocvičnu v souladu s konečným předáním díla

11.

Schválení Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu
pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření se Správou KRNAP

12.

Smlouva č. 14210953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

13.

Dodatek ke znaleckému posudku na ocenění bytové jednotky č. 510/4 – ocenění
vynaložených investic

1

1. Jednání s paní Zapadlovou ohledně stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad
Úpou
Stavební úřad ve Svobodě nad Úpou z moci úřední zahájil oznámením a výzvou řízení o
nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona s názvem Stabilizace
svahu pod čp. 463 ve Staré aleji ve Svobodě nad Úpou. Vlastníkem domu čp. 463 a kolny
vedle domu je paní Vladimíra Zapadlová, která je také spoluvlastníkem opěrné zdi pod
kolnou. Na základě kontrolní prohlídky, která proběhla dne 8.10.2014 za účasti všech
účastníků řízení, bylo domluveno, že projektant Ing. Chaloupský dodá podklady pro
zabezpečení svahu do 13.10.2014, které budou paní Zapadlové předány a následně se zúčastní
jednání rady dne 15.10.2014.
Na jednání rady se dostavila paní Zapadlové společně se svým zetěm (pan Uher). Vzhledem k
tomu, že stavební řízení je výkonem státní správy a bylo nařízeno z moci úřední, jednání s
paní Zapadlovou a jejím zetěm vedl vedoucí stavebního úřadu Ing. Hůrka.
Ing. Hůrka předložil všem přítomným dvě varianty řešení od Ing. Chaloupského:
- varianta I počítá s demolicí stávající dřevěné kolny (viz příloha originálu zápisu)
- varianta II počítá s opravou stávající dřevěné kolny (viz příloha originálu zápisu)
Ze strany paní Zapadlové a jejího zetě nedošlo k jednoznačnému rozhodnutí s tím, že se musí
poradit a přislíbili, že dají do pátku 17.10.2014 vědět, pro kterou z variant se rozhodli.
V dané záležitosti bylo přijato následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1270/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
kroky státní správy (stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou) popsané v zápise ve věci
stavebního řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona s
názvem Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji ve Svobodě nad Úpou s tím, že se
vlastník domu čp. 463 a kolny u čp. 463 do pátku 17.10.2014 vyjádří k předloženým
variantám a pokud z jejich strany nebude poskytnuta součinnost, státní správa, tj. vedoucí
stavebního úřadu Ing. Hůrka, rozjede stavební řízení podle vlastního správního uvážení a v
souladu se znaleckým posudkem Ing. Voborníka, který si státní správa objednala z moci
úřední.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
2. Výsledek prověření stávající stavby na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Týfa vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen výsledek prověření stávající stavby na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, a to v podobě Sdělení k ohlášení stavebních úprav ze dne 14.2.2005, kterým bylo
stavebníkovi sděleno, že výstavbu opěrné zdi provede svépomocí na vlastním pozemku p.p.č.
500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Město Svoboda nad Úpou nebylo v roce 2005 vyzváno
stavebním úřadem k vydání stanoviska, přestože mělo být vyzváno jako účastník řízení.
V dané záležitosti Rada města přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1271/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k nové stavbě - výměny dřevěného plotu na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s tím, že rada požaduje, aby stavební úřad provedl legalizaci stavby z roku 2005,
vzhledem k tomu, že město nebylo účastníkem řízení, ačkoliv být mělo, dále rada požaduje
předložení geodetického zaměření na náklady žadatele stávajícího plotu včetně vybudovaného
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parkovacího stání a včetně nového vybudovaného plotu místo dřevěného, protože se domnívá,
že stavba stojí na obecním pozemku (parkovací plocha), a dále rada požaduje předložení
vyjádření správců sítí (ČEZ Teplárenská a.s., správce VO - Štěpánský, Fišer Trutnov).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
3. Předložení projektu ke stavbě odstavného stání na části p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle nájemní smlouvy
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Týfa vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen jednoduchý technický popis záměru vybudovaní odstavného stání
na p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), a to v souladu s
uzavřenou nájemní smlouvou s panem Mgr. Petrem Týfou a panem Karlem Stránským ml.,
kdy tito nájemci měli předložit radě k odsouhlasení projekt.
Ing. Jiránek reagoval, že se nejedná o projekt, ale pouze o nějaké náčrty, které nejsou
podepsány příslušnou autorizovanou osobou. Z technických náčrtů nevyplývá například, jak
je řešen svod vody apod.
Ing. Hůrka odpověděl, že jemu jako stavebnímu úřadu, tj. státní správě, jednoduchý technický
popis stačí, protože je to v souladu se stavebním zákonem, kdy k územnímu souhlasu žadatel
doloží v souladu s § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona jednoduchý technický popis
záměru s příslušnými výkresy.
Po krátké diskusi nad danou záležitostí bylo přijato následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1272/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s předloženým jednoduchým technickým popisem záměru vybudovaní odstavného stání na
p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) v souladu s uzavřenou
nájemní smlouvou, který předložili nájemci Mgr. Petr Týfa a pan Karel Stránský ml.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
4. Výsledek prověření rychlostního omezení v Maršově II
Starosta informoval radu ústně o jednáních ohledně rychlostního omezení v Maršově II, kdy v
Maršově II bude standardní 50km rychlost v obci pouze v zimních měsících (tj. od 1.11. do
31.3. každého kalendářního roku), v ostatních měsících zde budou instalovány dopravní
značky na zvýšenou 70km rychlost, a to v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v
Trutnově, pro který doporučení zpracovává Dopravní inspektorát Policie ČR. Nicméně
starosta dodal, že bude apelovat na Policii ČR, aby v dané lokalitě začala pravidelně měřit
rychlost projíždějících vozidel.
USNESENÍ č. RM/1273/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní informace starosty o jednáních ohledně rychlostního omezení v Maršově II, kdy v
Maršově II bude standardní 50km rychlost v obci pouze v zimních měsících (tj. od 1.11. do
31.3. každého kalendářního roku), v ostatních měsících zde budou instalovány dopravní
značky na zvýšenou 70km rychlost, a to v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v
Trutnově, pro který doporučení zpracovává Dopravní inspektorát policie ČR.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
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5. Výsledek prověření ceny dřeva dle zápisu z kontrolního výboru
Radě města bylo předloženo písemné sdělení Ing. Pavla Kouta (vedoucí ÚP Horní Maršov
Správy KRNAP) o ceně vytěženého dřeva v roce 2012 dle přijatého usnesení zastupitelstva
č. ZM/338/24/2014 písm. a) ze dne 30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu). Cena vytěženého
dřeva v množství 51,97 m3 v roce 2012 činila 800,-Kč/m3, což činí 41.576 Kč. Dále náklady
na přibližování činily 10.394 Kč, na úklid klestu 12.000 Kč a za asanaci po přibližování 5.000
Kč, tj. celkové náklady činily 27.394 Kč. Čistý zisk po odečtení nákladů mohl činit cca
14.182 Kč.
USNESENÍ č. RM/1274/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
ve věci úkolu z jednání zastupitelstva (usnesení č. ZM/338/24/2014 ze dne 30.9.2014) cenu
vytěženého dřeva v roce 2012 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Výroční zpráva školy 2013/2014
Radě města byla předložena Výroční zpráva školy 2013/2014 včetně zápisu z jednání školské
rady, kterým byla výroční zpráva schválena.
USNESENÍ č. RM/1275/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Výroční zprávu školy 2013/2014 včetně usnesení školské rady ze dne 24.9.2014, která
výroční zprávu schválila (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o stanovisko k udělení licence k provozování linkové autobusové dopravy
Radě města byly předloženy žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o
udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 930 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně,
LANOVKA
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. –
Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. Sn. – Horní Malá Úpa
- MISservice s.r.o., IČ 27475891 na linku: 690920 Pec p. Sn. - Velká Úpa - Horní Maršov Svoboda nad Úpou - Janské Lázně
Ing. Jiránek navrhl, aby město podmínilo udělení souhlasu poskytnutím finančního příspěvku
od dopravce na provoz mobilní toalety na autobusovém nádraží.
Bylo přijato usnesení:
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USNESENÍ č. RM/1276/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro následující dopravce a
linky:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 930 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně,
LANOVKA
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. –
Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. Sn. – Horní Malá Úpa
- MISservice s.r.o., IČ 27475891 na linku: 690920 Pec p. Sn. - Velká Úpa - Horní Maršov Svoboda nad Úpou - Janské Lázně
s tím, že Město Svoboda nad Úpou požaduje od dopravců finanční příspěvek na provoz
mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
8. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1277/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu
nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu
USN.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
9. Nákup florbalových mantinelů – schválení dodavatele a smlouvy
Radě města starosta předložil Protokol o průzkumu trhu k nákupu florbalových mantinelů v
souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu včetně dvou nabídek dodavatelů
(viz příloha originálu zápisu). V této věci rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1278/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek poptávkového řízení na nákup florbalových mantinelů v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha originálu
zápisu)
schvaluje
b)
výběr dodavatele na nákup kompletu florbalových mantinelů včetně přepravního a
skladovacího vozíku v celkové výši 67.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH,
jedná se tedy o cenu konečnou). Dodavatelem bude pan David Uher, se sídlem
Místeckého 1543, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 73094854.
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c)

návrh kupní smlouvy s dodavatelem dle bodu b) tohoto usnesení na nákup
florbalových mantinelů včetně skladovacího a přepravního vozíku (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
10. Dodatek ke smlouvě na tělocvičnu v souladu s konečným předáním díla
Radě města bylo předloženo konečné zúčtování s firmou MATEX HK sr.o. ve věci dodání
stavebního díla výstavby nové sportovní haly ve Svobodě nad Úpou.
V souladu s předloženou tabulkou víceprací a méněprací došlo ke snížení celkové ceny díla o
částku 215.522,-Kč bez DPH, tj. s DPH 260.782,-Kč. V tomto duchu byl radě předložen
návrh Dodatku č. 2 (viz příloha originálu zápisu).
Dle projektu nebylo provedeno lajnování, protože firma MATEX HK s.r.o. měla rozpočtem
oceněno lajnování za neúměrně vysokou cenu a průzkumem trhu a na základě jednání s
dodavatelem sportovního dřevěného povrchu, byl proveden samostatný výběr dodavatele KIPP - sportmal s.r.o., Jesenice, IČ 18620779 za cenu 20.560,-Kč bez DPH (lajnování spodní
haly v přízemí proběhne v příštím týdnu od 20.10. do 24.10.2014).
Kolaudační řízení proběhlo dne 15.10.2014 a zahájení provozu je plánováno od pondělí
20.10.2014 (vrchní malá tělocvična) a od 27.10.2014 (spodní velká hala).
Na jednání rady byly předloženy ke schválení další dokumenty a návrhy smluv, které souvisí
s provozem tělocvičny:
- Provozní řád tělocvičny
- Smlouva o nájmu pro Českou lesnickou akademii Trutnov
- Smlouva o výpůjčce pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
Pro ostatní subjekty bude užívání nastaveno bez smlouvy, a to formou vystavení faktury
předem na dohodnuté období a jejího předání zástupci subjektu s tím, že podepíše seznámení
a souhlas s provozním řádem haly. Dále v případě jednorázových pronájmů bude pronájem
haly umožněn na základě jednorázové platby předem – přesný způsob vzájemné vazby bude
dojednán vždy se správcem.
Dále rada projednala ceník horolezecké stěny.
Byla přijata následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1279/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností MATEX HK s.r.o., kterým byla
upravena konečná cena díla - došlo ke snížení celkové ceny díla o částku
260.782,-Kč včetně DPH (viz zápis).
b)
c)

Provozní řád sportovní haly ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
návrh Smlouvy o výpůjčce na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou s
příspěvkovou organizací města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) na dobu neurčitou od
27.10.2014.

d)

návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se
školou Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se
sídlem Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na
období od 1.11.2014 do 31.3.2015.

6

e)

ceník pronájmu horolezecké stěny takto:
- 1 hodina, pokud bude hrací plocha volná bez pronájmu jinému subjektu - 300 Kč
včetně DPH
- 1 hodina, pouze v případě, že na hrací ploše bude vykonávat bezpečně sportovní
činnost jiný subjekt a neohrozí touto sportovní činností lezce na stěně - 200 Kč
včetně DPH
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Schválení Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu
pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření se Správou KRNAP
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o
nájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu
zápisu). Tímto dodatkem byla provedena aktualizace soupisu pozemků a vyúčtování
nájemného se Správou KRNAP s vazbou na právní účinky provedeného vkladu kupní
smlouvy v Katastru nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/1280/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu pozemků určených k
plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
12. Smlouva č. 14210953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Radě města byla předložena ke schválení Smlouva č. 14210953 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP") v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou.
Celkové způsobilé výdaje související s žádostí na akci činí 1.948.449,23 Kč. Celková dotace
ze SFŽP bude činit 97.422,45 Kč (5% z celkových způsobilých nákladů), dotace z Fondu
soudržnosti Evropské unie bude činit 1.656.181,65 Kč (85% z celkových způsobilých
nákladů), celkem tedy 1.753.604,10 Kč.
USNESENÍ č. RM/1281/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. 14210953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále
jen "SFŽP") v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Celkové
způsobilé výdaje související s žádostí na akci činí 1.948.449,23 Kč. Celková dotace ze SFŽP
bude činit 97.422,45 Kč (5% z celkových způsobilých nákladů), dotace z Fondu soudržnosti
Evropské unie bude činit 1.656.181,65 Kč (85% z celkových způsobilých nákladů), celkem
tedy 1.753.604,10 Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
13. Dodatek ke znaleckému posudku na ocenění bytové jednotky č. 510/4 – ocenění
vynaložených investic
Radě města byl předložen Dodatek ke znaleckému posudku č. 6634/155/D-2012, kterým byla
oceněna bytová jednotka č. 510/4 v domě čp. 510 v ulici 5. května. Dodatkem byly oceněny
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vynaložené náklady na rekonstrukci, resp. vybudování koupelny v bytě a částečné provedení
elektroinstalace v bytě, investované do bytu nájemcem paní Dagmar Kurucovou v hodnotě
140.289,-Kč. Na základě doložené dohody s tehdejší Realitní kanceláří Kadlec ze 17.3.1997
bylo nájemci deklarováno, že z prodejní ceny bytu v budoucnosti mu budou odečteny veškeré
náklady na provedenou rekonstrukci koupelny a částečnou elektroinstalaci v bytě.
Rada města se shodla, že v tomto duchu bude zveřejněn nový záměr a nájemci učiněna nová
nabídka v souladu s výše uvedeným dodatkem.
USNESENÍ č. RM/1282/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Dodatek ke znaleckému posudku č. 6634/155/D-2012, kterým byla oceněna bytová jednotka
č. 510/4 v domě čp. 510 v ulici 5. května. Dodatkem byly oceněny vynaložené náklady na
rekonstrukci, resp. vybudování koupelny v bytě a částečné provedení elektroinstalace v bytě,
investované do bytu nájemcem paní Dagmar Kurucovou v hodnotě 140.289,-Kč. Na základě
doložené dohody s tehdejší Realitní kanceláří Kadlec ze 17.3.1997 bylo nájemci deklarováno,
že z prodejní ceny bytu v budoucnosti mu budou odečteny veškeré náklady na provedenou
rekonstrukci koupelny a částečnou elektroinstalaci v bytě s tím, že v tomto duchu bude
zveřejněn nový záměr a nájemci učiněna nová nabídka v souladu s výše uvedeným dodatkem.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)

Schůze Rady města byla ukončena dne 15.10.2014 ve 20:35 hodin. Další pravidelná schůze
rady v rámci volebního období 2010 – 2014 již nebyla naplánována s tím, že v případě
mimořádné potřeby svolá starosta mimořádné jednání rady ještě před ustavujícím zasedáním
zastupitelstva. Zápis byl dokončen dne 20.10.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis
usnesení z 84. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 15.10.2014.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 84. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.10.2014
USNESENÍ č. RM/1270/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
kroky státní správy (stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou) popsané v zápise ve věci
stavebního řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona s
názvem Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji ve Svobodě nad Úpou s tím, že se
vlastník domu čp. 463 a kolny u čp. 463 do pátku 17.10.2014 vyjádří k předloženým
variantám a pokud z jejich strany nebude poskytnuta součinnost, státní správa, tj. vedoucí
stavebního úřadu Ing. Hůrka, rozjede stavební řízení podle vlastního správního uvážení a v
souladu se znaleckým posudkem Ing. Voborníka, který si státní správa objednala z moci
úřední.
USNESENÍ č. RM/1271/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k nové stavbě - výměny dřevěného plotu na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s tím, že rada požaduje, aby stavební úřad provedl legalizaci stavby z roku 2005,
vzhledem k tomu, že město nebylo účastníkem řízení, ačkoliv být mělo, dále rada požaduje
předložení geodetického zaměření na náklady žadatele stávajícího plotu včetně vybudovaného
parkovacího stání a včetně nového vybudovaného plotu místo dřevěného, protože se domnívá,
že stavba stojí na obecním pozemku (parkovací plocha), a dále rada požaduje předložení
vyjádření správců sítí (ČEZ Teplárenská a.s., správce VO - Štěpánský, Fišer Trutnov).
USNESENÍ č. RM/1272/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s předloženým jednoduchým technickým popisem záměru vybudovaní odstavného stání na
p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) v souladu s uzavřenou
nájemní smlouvou, který předložili nájemci Mgr. Petr Týfa a pan Karel Stránský ml.
USNESENÍ č. RM/1273/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní informace starosty o jednáních ohledně rychlostního omezení v Maršově II, kdy v
Maršově II bude standardní 50km rychlost v obci pouze v zimních měsících (tj. od 1.11. do
31.3. každého kalendářního roku), v ostatních měsících zde budou instalovány dopravní
značky na zvýšenou 70km rychlost, a to v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v
Trutnově, pro který doporučení zpracovává Dopravní inspektorát policie ČR.
USNESENÍ č. RM/1274/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
ve věci úkolu z jednání zastupitelstva (usnesení č. ZM/338/24/2014 ze dne 30.9.2014) cenu
vytěženého dřeva v roce 2012 (viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/1275/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Výroční zprávu školy 2013/2014 včetně usnesení školské rady ze dne 24.9.2014, která
výroční zprávu schválila (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1276/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro následující dopravce a
linky:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 930 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně,
LANOVKA
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. –
Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. Sn. – Horní Malá Úpa
- MISservice s.r.o., IČ 27475891 na linku: 690920 Pec p. Sn. - Velká Úpa - Horní Maršov Svoboda nad Úpou - Janské Lázně
s tím, že Město Svoboda nad Úpou požaduje od dopravců finanční příspěvek na provoz
mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1277/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu
nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu
USN.
USNESENÍ č. RM/1278/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek poptávkového řízení na nákup florbalových mantinelů v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha originálu
zápisu)
schvaluje
b)
výběr dodavatele na nákup kompletu florbalových mantinelů včetně přepravního a
skladovacího vozíku v celkové výši 67.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH, jedná
se tedy o cenu konečnou). Dodavatelem bude pan David Uher, se sídlem Místeckého
1543, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 73094854.
c)
návrh kupní smlouvy s dodavatelem dle bodu b) tohoto usnesení na nákup
florbalových mantinelů včetně skladovacího a přepravního vozíku (viz příloha
originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/1279/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností MATEX HK s.r.o., kterým byla
upravena konečná cena díla - došlo ke snížení celkové ceny díla o částku 260.782,-Kč
včetně DPH (viz zápis).
b)
Provozní řád sportovní haly ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
c)

d)

e)

návrh Smlouvy o výpůjčce na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou s
příspěvkovou organizací města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) na dobu neurčitou od 27.10.2014.
návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem
Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od
1.11.2014 do 31.3.2015.
ceník pronájmu horolezecké stěny takto:
- 1 hodina, pokud bude hrací plocha volná bez pronájmu jinému subjektu - 300 Kč
včetně DPH
- 1 hodina, pouze v případě, že na hrací ploše bude vykonávat bezpečně sportovní
činnost jiný subjekt a neohrozí touto sportovní činností lezce na stěně - 200 Kč včetně
DPH

USNESENÍ č. RM/1280/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne 13.4.2010 o nájmu pozemků určených k
plnění funkcí lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1281/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. 14210953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále
jen "SFŽP") v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Celkové
způsobilé výdaje související s žádostí na akci činí 1.948.449,23 Kč. Celková dotace ze SFŽP
bude činit 97.422,45 Kč (5% z celkových způsobilých nákladů), dotace z Fondu soudržnosti
Evropské unie bude činit 1.656.181,65 Kč (85% z celkových způsobilých nákladů), celkem
tedy 1.753.604,10 Kč.
USNESENÍ č. RM/1282/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Dodatek ke znaleckému posudku č. 6634/155/D-2012, kterým byla oceněna bytová jednotka
č. 510/4 v domě čp. 510 v ulici 5. května. Dodatkem byly oceněny vynaložené náklady na
rekonstrukci, resp. vybudování koupelny v bytě a částečné provedení elektroinstalace v bytě,
investované do bytu nájemcem paní Dagmar Kurucovou v hodnotě 140.289,-Kč. Na základě
doložené dohody s tehdejší Realitní kanceláří Kadlec ze 17.3.1997 bylo nájemci deklarováno,
že z prodejní ceny bytu v budoucnosti mu budou odečteny veškeré náklady na provedenou
rekonstrukci koupelny a částečnou elektroinstalaci v bytě s tím, že v tomto duchu bude
zveřejněn nový záměr a nájemci učiněna nová nabídka v souladu s výše uvedeným dodatkem.
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