*MESUX000G0VI*
Sp. značka: SVO/3550/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 12.11.2014
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa, Ing. Jaroslav Chmelař
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkům

2.

Jednací řád Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města

3.

Žádost nájemce bytu v čp. 302 o smír ve věci zvýšení nájemného

4.

Inventarizace majetku města k 31.12.2014

5.

Využívání tělocvičny školou - změna smluvního vztahu

6.

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o souhlas s uložením nové trasy vodovodní přípojky k domu Luční čp. 211

8.

Žádost o stanovisko ve věcí umístění reklamní plochy na domě čp. 408

9.

Zřízení komisí rady a volba předsedů

10.

Návrh odměn pro neuvolněné zastupitele za výkon funkcí

11.

Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

12.

Diskuse k rozpočtu na rok 2015

13.

Zimní údržba 2014/2015

14.

Schválení nových platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací s ohledem na
nové platové poměry ve veřejné správě od 1.11.2014

1. Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva náhradníkům
V souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí předává
náhradníkům za rezignující zastupitele osvědčení o zvolení rada.
Dne 31.10.2014 podala písemnou rezignaci do rukou starosty paní Blanka Glossová – volební
strana č. 2 OBČANĚ SVOBODY a ods.
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Prvním náhradníkem v rámci tohoto volebního sdružení je pan Ing. Jan Hanuš, kterému vznikl
mandát dnem následujícím, tj. 1.11.2014. Vzniklo mu tím i právo se účastnit a hlasovat na
prvním ustavujícím zasedání, kterého se zúčastnil a byl pozván na toto první jednání rady k
převzetí osvědčení.
Dne 5.11.2014 podal písemnou rezignaci do rukou starosty Ing. Milan Oravec ze stejného
volebního sdružení. Druhým náhradníkem v rámci tohoto volebního sdružení byl pan Marek
Venzara, kterému vznikl mandát dnem následujícím, tj. 6.11.2014. Pan Venzara dne
11.11.2014 podal písemnou rezignaci na svůj mandát, a proto dne 12.11.2014 vznikl mandát
třetímu náhradníkovi z volební strany č. 2 - OBČANĚ SVOBODY a ods, a to panu Martinu
Šestákovi. Starosta pozval pana Šestáka telefonicky na jednání rady k převzetí osvědčení.
Na jednání rady se dostavil pouze pan Šesták, kterému rada předala v souladu s § 56 odst. 2
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí osvědčení o zvolení zastupitelem
města. Pan Ing. Jan Hanuš se nedostavil ani neomluvil, přestože byl pozván (viz zápis z
prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva).
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Martinu
Šestákovi jako třetímu náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods osvědčení o
zvolení zastupitelem, protože mu vznikl mandát dnem 12.11.2014 poté, co rezignoval dne
5.11.2014 na svůj mandát pan Ing. Milan Oravec a 11.11.2014 pak pan Marek Venzara. Pan
Ing. Jan Hanuš, kterému vznikl mandát dne 1.11.2014 po rezignaci paní Blanky Glossové, se
k převzetí osvědčení nedostavil ani neomluvil.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/1/1/2014 bylo přijato.
2. Jednací řád Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města
Radě města byl předložen návrh Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí
Rady města (viz příloha originálu zápisu). K návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky, a
proto starosta navrhl usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města pro volební
období 2014 – 2018 (viz příloha originálu zápisu) v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/2/1/2014 bylo přijato.
3. Žádost nájemce bytu v čp. 302 o smír ve věci zvýšení nájemného
Radě města byla předložena žádost paní Aleny Dávidikové (nájemce bytu č.5 v čp. 302 na
Sluneční stráň do 31.8.2014) o uzavření smíru ve věci soudního sporu v odvolacím řízení na
zvýšení nájemného. Odvolací soud usnesením odročil další projednávání před odvolacím
soudem s tím, že účastníci dostali prostor k mimosoudnímu jednání o smírném vyřešení
sporu.
Právní zástupce města Mgr. Huspek ve svém vyjádření, zaslaném emailem dne 3.11.2014
sděluje, že odvolací soud bude předběžně vycházet ze znaleckého posudku Ing. Fejfara
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(znalce určeného soudem), který stanovil znaleckým posudkem nájemné ve výši 5.560,-Kč.
Tento fakt však z usnesení o odročení řízení nevyplývá a znalecký posudek, který pro město
zpracoval Ing. Voborník, stanovil nájemné ve výši 6.650,-Kč. Vzhledem k tomu, že město
hospodaří s veřejným majetkem a veřejnými prostředky a jedná se o závažný problém ve
vztahu k vedeným sporům s dalšími dvěma nájemníky v tomto domě, město jednoznačně trvá
na určení výše nájemného soudem, které bude samozřejmě poté akceptovat.
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Aleny Dávidikové (nájemce bytu č.5 v čp. 302 na Sluneční stráň do 31.8.2014) o
uzavření smíru ve věci soudního sporu v odvolacím řízení na zvýšení nájemného. Odvolací
soud usnesením odročil další projednávání před odvolacím soudem s tím, že účastníci dostali
prostor k mimosoudnímu jednání o smírném vyřešení sporu. Právní zástupce města Mgr.
Huspek ve svém vyjádření, zaslaném emailem dne 3.11.2014 sděluje, že odvolací soud bude
předběžně vycházet ze znaleckého posudku Ing. Fejfara (znalce určeného soudem), který
stanovil znaleckým posudkem nájemné ve výši 5.560,-Kč. Tento fakt však z usnesení o
odročení řízení nevyplývá a znalecký posudek, který pro město zpracoval Ing. Voborník,
stanovil nájemné ve výši 6.650,-Kč. Vzhledem k tomu, že město hospodaří s veřejným
majetkem a veřejnými prostředky a jedná se o závažný problém ve vztahu k vedeným sporům
s dalšími dvěma nájemníky v tomto domě, město jednoznačně trvá na určení výše nájemného
soudem, které bude samozřejmě poté akceptovat.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/3/1/2014 bylo přijato.
4. Inventarizace majetku města k 31.12.2014
Radě města byl předložen ke schválení Plán inventur na rok 2014 včetně jmenování členů
ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí (viz příloha originálu
zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2014 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/4/1/2014 bylo přijato.
5. Využívání tělocvičny školou - změna smluvního vztahu
Na základě společné konzultace dne 24.10.2014 s daňovou poradkyní Ing. Drobnou za účasti
starosty, Mgr. Hynka, tajemnice MěÚ a účetní byla radě znovu předložena k dořešení
problematika smluvního vztahu s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou ve věci využívání tělocvičny z hlediska DPH. Daňová poradkyně
doporučuje, aby výpůjčka byla změněna na klasický nájemní vztah, aby všechny subjekty
byly platícími subjekty, a tím se zvýší možnost nárokovat větší část DPH přes tzv. koeficient
v rámci daňových přiznání
Jedná se o poměrně složitou záležitost, kterou vysvětlila podrobně tajemnice MěÚ,
každopádně výsledkem bude možnost města uplatnit vyšší odpočet na DPH, a to jak z
provozních nákladů, tak i z investičních nákladů. Dále tajemnice sdělila, že z výše uvedených
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důvodů dosud nedošlo k uzavření smlouvy o výpůjčce se školou a celá záležitost byla
operativně zařazena na toto nejbližší jednání rady.
Na základě výše uvedených informací rada tedy přijala následující usnesení k této záležitosti:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení Rady města č. RM/1279/84/2014 písm. c) ze dne 15.10.2014, a to z
důvodu uplatňování částečného nároku na odpočet DPH z provozních nákladů, ale i
z investičních nákladů dle metodiky daňové poradkyně (viz zápis).
schvaluje
b)
že dosavadní využívání sportovní haly do 12.11.2014 bude příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou vyfakturováno stejnou částkou
jako České lesnické akademii, tj. 200,-Kč za hodinu.
c)

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou od 13.11.2014 za nájemné ve výši 100,-Kč za jednu
hodinu s odůvodněním, že škola využívá sportovní halu nejvíce a jedná v podstatě o
určitou formu množstevní slevy a druhým důvodem je pak využívání sportovní haly
zejména v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách, kdy o využívání sportovní
haly není ze strany veřejnosti takový zájem.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/5/1/2014 písm. a), b), c) byla přijata.
6. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Jiráskových o koupi pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II.
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Jiráskových o koupi pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II s
tím, že požaduje předložit do příštího jednání rady vytyčení sítí, které vedou přes daný
pozemek a dále, že je třeba na místě prověřit oddělení pozemku pro případnou cyklostezku v
budoucnu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/6/1/2014 bylo přijato.
7. Žádost o souhlas s uložením nové trasy vodovodní přípojky k domu Luční čp. 211
Radě města byla předložena žádost paní Kateřiny Gécové o uložení vodovodní přípojky pro
dům čp. 211 v Luční ulici dle dvou variant, které jsou přiloženy k žádosti. V dané věci
informoval stavební technik města pan Rajsner o jednání s pracovníky společnosti Vodovody
a kanalizace (dále jen "VaK") ohledně možných variant na uložení přípojky a vysvětlil, proč
jsou dané varianty z hlediska VaK nejvhodnější. Dále radě vysvětlil, že pokud by trvala na
svém původním návrhu, tak je třeba trasu upravit tak, jak je vyznačeno v příloze zelenou
barvou, a to s ohledem na svah v daném místě a navážku za garážemi.
Rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Kateřiny Gécové o uložení vodovodní přípojky pro dům čp. 211 v Luční ulici, ale
dle svého původního návrhu, který upravil stavební technik města pan Rajsner (vyznačeno v
příloze originálu zápisu zelenou barvou) s tím, že pozemek města, po kterém vede přístupová
cestička k pozemkům Junáka, bude uvedena do původního stavu tak, aby cesta k pozemkům
Junáka zůstala zachována v původním stavu. Celá záležitost bude řešena smlouvou o právu k
provedení stavby s následným uzavřením smlouvy o právu služebnosti inženýrské sítě podle
nového občanského zákoníku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/7/1/2014 bylo přijato.
8. Žádost o stanovisko ve věcí umístění reklamní plochy na domě čp. 408
Radě města byla předložena žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku k umístění
stavby pro reklamu na stěně budovy čp. 408. Bylo hlasováno o návrhu usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou s umístěním stavby
pro reklamu na stěně budovy čp. 408.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/8/1/2014 bylo přijato.
9. Zřízení komisí rady a volba předsedů
Rada města se zabývala zřízením komisí rady a volbou jejich předsedů. V dané záležitosti
starosta navrhl následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
zřizuje
a)
následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
- stavební komise
- kulturní komise
- komise pro občanské záležitosti
volí
b)
předsedou stavební komise pana Ing. Václava Jiránka.
c)
předsedou kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře.
d)
předsedkyní komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Zinu Rutarovou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/9/1/2014 písm. a), b), c). d) byla přijata.
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10. Návrh odměn pro neuvolněné zastupitele za výkon funkcí
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně výše odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva s tím, že návrh rady bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvu na
2. veřejném zasedání dne 17.12.2014.
V rámci diskuse se rada shodla, že navrhne zastupitelstvu vyplácení odměn ve stejné výši jako
v minulém volebním období s tím, že Mgr. Hynek navrhl, že se vzdá části své odměny ve výši
1.000,-Kč měsíčně a takto ušetřenou částku (tj. 12.000 Kč ročně) navrhuje v rámci rozpočtu
převést na odměny pro členy kulturní komise (vyplácené formou dohody o provedení práce).
V rámci tohoto bodu bylo přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva ve stejné výši jako v minulém volebním období (s výjimkou
místostarosty) takto:
- místostarosta 5.000,-Kč s tím, že v minulém období byla odměna 6.000 Kč, ale Mgr. Hynek
navrhl, že se vzdá části své odměny ve výši 1.000,-Kč měsíčně a takto ušetřenou částku
(tj. 12.000 Kč ročně) navrhuje v rámci rozpočtu převést na odměny pro členy kulturní komise
(vyplácené formou dohody o provedení práce).
- člen rady 900,-Kč
- předseda výboru 800,-Kč
- předseda komise rady 500,-Kč
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/10/1/2014 bylo přijato.
11. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitelky Domu s pečovatelskou službou o uvolnění
bytu č. 8 pro jednotlivce. Ve stávajícím Pořadníku žadatelů je v současné době jediná žádost
na přidělení bytu, a to od pana Václava Paseky.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 8 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou jedinému žadateli v
Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS, a to panu Václavu Pasekovi.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/11/1/2014 bylo přijato.
12. Diskuse k rozpočtu na rok 2015
Mgr. Hynek informoval, že vzhledem k povinnosti zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015
před projednáváním v zastupitelstvu (plánováno na 17.12.2014) minimálně 15 dní předem, je
třeba začít pracovat na návrhu rozpočtu tak, aby jeho konečné znění ke zveřejnění bylo
schváleno na příští radě, tj. 26.11.2014.
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Ředitelé příspěvkových organizací byli požádáni o předložení svých požadavků ve lhůtě do
14.11.2014. Základní koncept zatím není zpracován s ohledem na komunální volby, nicméně
bude připraven cca do 18.11.2014 a poté bude dopracován na dalším jednání rady.
V rámci tohoto jednání se jednalo o zahájení diskuse nad prioritami vedení města v rámci
volebního období 2014 – 2018 s vazbou na rozpočet 2015 v oblasti investičních projektů.
Starosta předložil radě koncept investičních záměrů pro nadcházející rok (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že se jedná o první etapu priorit z volebního programu.
Mgr. Hynek připomněl, že je třeba projednat s ředitelem školy, aby nezapomněl přes zimní
období vypsat znovu výběrové řízení zhotovitele projektu „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou“ na zahradě před školou.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
priority vedení města v rámci volebního období 2014 – 2018 s vazbou na rozpočet 2015 v
oblasti investičních projektů, kdy starosta předložil radě koncept investičních záměrů pro
nadcházející rok (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se jedná o první etapu priorit z
volebního programu.
Mgr. Hynek připomněl, že je třeba projednat s ředitelem školy, aby nezapomněl přes zimní
období vypsat znovu výběrové řízení zhotovitele projektu „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou“ na zahradě před školou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/12/1/2014 bylo přijato.
13. Zimní údržba 2014/2015
Rada města se zabývala přípravou zimní údržby pro nadcházející zimu 2014/2015. Radě byl
předložen Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech
pro zimní sezonu 2014 - 2015 (dále jen "plán", viz příloha originálu zápisu). V plánu byl
upraven časový rozsahu údržby podle lokalit (úpravy vyznačeny v dokumentu).
Dále se rada zabývala lokalitou Maršova 2, kde zatím není smluvně zajištěna zimní údržba.
Starosta přislíbil, že do příštího jednání rady zajistí nabídky.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech
pro zimní sezonu 2014 - 2015 (dále jen "plán", viz příloha originálu zápisu). V
plánu byl upraven časový rozsahu údržby podle lokalit (úpravy vyznačeny v
dokumentu).
pověřuje
b)
starostu, aby předložil na příštím jednání rady nabídky na zajištění zimní údržby
lokality Maršova 2, kde zatím není smluvně zajištěna zimní údržba.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/13/1/2014 písm. a), b) byla přijata.
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zdržel se – 0

14. Schválení nových platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací s ohledem
na nové platové poměry ve veřejné správě od 1.11.2014
Radě města byly předloženy nové platové výměry ředitelů obou příspěvkových organizací s
ohledem na nové platové poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz přílohy originálu
zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 v
souvislosti s novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha
originálu zápisu).
b)

návrh platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou Ing. Zuzany Škarkové od 1.11.2014 v souvislosti s
novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/14/1/2014 písm. a), b) byla přijata.

Schůze Rady města byla ukončena dne 12.11.2014 ve 20:40 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 26.11.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
14.11.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 12.11.2014.

……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 12.11.2014
USNESENÍ č. RM/1/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Martinu
Šestákovi jako třetímu náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods osvědčení o
zvolení zastupitelem, protože mu vznikl mandát dnem 12.11.2014 poté, co rezignoval dne
5.11.2014 na svůj mandát pan Ing. Milan Oravec a 11.11.2014 pak pan Marek Venzara. Pan
Ing. Jan Hanuš, kterému vznikl mandát dne 1.11.2014 po rezignaci paní Blanky Glossové, se
k převzetí osvědčení nedostavil ani neomluvil.
USNESENÍ č. RM/2/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města pro volební
období 2014 – 2018 (viz příloha originálu zápisu) v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
USNESENÍ č. RM/3/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost paní Aleny Dávidikové (nájemce bytu č.5 v čp. 302 na Sluneční stráň do 31.8.2014) o
uzavření smíru ve věci soudního sporu v odvolacím řízení na zvýšení nájemného. Odvolací
soud usnesením odročil další projednávání před odvolacím soudem s tím, že účastníci dostali
prostor k mimosoudnímu jednání o smírném vyřešení sporu. Právní zástupce města Mgr.
Huspek ve svém vyjádření, zaslaném emailem dne 3.11.2014 sděluje, že odvolací soud bude
předběžně vycházet ze znaleckého posudku Ing. Fejfara (znalce určeného soudem), který
stanovil znaleckým posudkem nájemné ve výši 5.560,-Kč. Tento fakt však z usnesení o
odročení řízení nevyplývá a znalecký posudek, který pro město zpracoval Ing. Voborník,
stanovil nájemné ve výši 6.650,-Kč. Vzhledem k tomu, že město hospodaří s veřejným
majetkem a veřejnými prostředky a jedná se o závažný problém ve vztahu k vedeným sporům
s dalšími dvěma nájemníky v tomto domě, město jednoznačně trvá na určení výše nájemného
soudem, které bude samozřejmě poté akceptovat.
USNESENÍ č. RM/4/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2014 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/5/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení Rady města č. RM/1279/84/2014 písm. c) ze dne 15.10.2014, a to z důvodu
uplatňování částečného nároku na odpočet DPH z provozních nákladů, ale i z
investičních nákladů dle metodiky daňové poradkyně (viz zápis).
schvaluje
b)
že dosavadní využívání sportovní haly do 12.11.2014 bude příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou vyfakturováno stejnou částkou
jako České lesnické akademii, tj. 200,-Kč za hodinu.
c)

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou od 13.11.2014 za nájemné ve výši 100,-Kč za jednu hodinu s
odůvodněním, že škola využívá sportovní halu nejvíce a jedná v podstatě o určitou
formu množstevní slevy a druhým důvodem je pak využívání sportovní haly zejména
v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách, kdy o využívání sportovní haly není
ze strany veřejnosti takový zájem.

USNESENÍ č. RM/6/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Jiráskových o koupi pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II s
tím, že požaduje předložit do příštího jednání rady vytyčení sítí, které vedou přes daný
pozemek a dále, že je třeba na místě prověřit oddělení pozemku pro případnou cyklostezku v
budoucnu.
USNESENÍ č. RM/7/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Kateřiny Gécové o uložení vodovodní přípojky pro dům čp. 211 v Luční ulici, ale
dle svého původního návrhu, který upravil stavební technik města pan Rajsner (vyznačeno v
příloze originálu zápisu zelenou barvou) s tím, že pozemek města, po kterém vede přístupová
cestička k pozemkům Junáka, bude uvedena do původního stavu tak, aby cesta k pozemků
Junáka zůstala zachována v původním stavu. Celá záležitost bude řešena smlouvou o právu k
provedení stavby s následným uzavřením smlouvy o právu služebnosti inženýrské sítě podle
nového občanského zákoníku.
USNESENÍ č. RM/8/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou s umístěním stavby
pro reklamu na stěně budovy čp. 408.
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USNESENÍ č. RM/9/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
zřizuje
a)
následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění:
- stavební komise
- kulturní komise
- komise pro občanské záležitosti
volí
b)
předsedou stavební komise pana Ing. Václava Jiránka.
c)
d)

předsedou kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře.
předsedkyní komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Zinu Rutarovou.

USNESENÍ č. RM/10/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva ve stejné výši jako v minulém volebním období (s výjimkou
místostarosty) takto:
- místostarosta 5.000,-Kč s tím, že v minulém období byla odměna 6.000 Kč, ale Mgr. Hynek
navrhl, že se vzdá části své odměny ve výši 1.000,-Kč měsíčně a takto ušetřenou částku
(tj. 12.000 Kč ročně) navrhuje v rámci rozpočtu převést na odměny pro členy kulturní komise
(vyplácené formou dohody o provedení práce).
- člen rady 900,-Kč
- předseda výboru 800,-Kč
- předseda komise rady 500,-Kč
USNESENÍ č. RM/11/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 8 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou jedinému žadateli v
Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS, a to panu Václavu Pasekovi.
USNESENÍ č. RM/12/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
priority vedení města v rámci volebního období 2014 – 2018 s vazbou na rozpočet 2015 v
oblasti investičních projektů, kdy starosta předložil radě koncept investičních záměrů pro
nadcházející rok (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se jedná o první etapu priorit z
volebního programu.
Mgr. Hynek připomněl, že je třeba projednat s ředitelem školy, aby nezapomněl přes zimní
období vypsat znovu výběrové řízení zhotovitele projektu „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou“ na zahradě před školou.
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USNESENÍ č. RM/13/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech
pro zimní sezonu 2014 - 2015 (dále jen "plán", viz příloha originálu zápisu). V
plánu byl upraven časový rozsahu údržby podle lokalit (úpravy vyznačeny v
dokumentu).
pověřuje
b)
starostu, aby předložil na příštím jednání rady nabídky na zajištění zimní údržby
lokality Maršova 2, kde zatím není smluvně zajištěna zimní údržba.
USNESENÍ č. RM/14/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 v
souvislosti s novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha
originálu zápisu).
b)
návrh platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou Ing. Zuzany Škarkové od 1.11.2014 v souvislosti s
novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha originálu
zápisu).

12

