*MESUX000G24V*
Sp. značka: SVO/3663/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 2. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.11.2014
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek,Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa, Ing. Jaroslav
Chmelař
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh řešení dodávky plynu na rok 2015 (návštěva p. Junka - poradce za úspory
energie)

2.

Návrh rozpočtu na rok 2015

3.

Zimní údržba v Maršově 2 - předložení nabídek

4.

Prověření inženýrských sítí na pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov 2

5.

Návrh obecně závazných vyhlášek souvisejících s odpadem

6.

Určení předsedy likvidační komise

7.

Schválení odpisových plánů pro příspěvkové organizace na technické zhodnocení
majetku v roce 2014

8.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Návrh programu 2. veřejného zasedání ZM dne 17.12.2014

10.

Jmenování členů jednotlivých komisí rady

11.

Návrh stanov společenství vlastníků pro dům čp. 510

12.

Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů

1. Návrh řešení dodávky plynu na rok 2015 (návštěva p. Junka - poradce za úspory
energie)
Hostem jednání byl pan Ing. Petr Junek - poradce pro úspory za energie, který představil všem
přítomným návrh řešení ohledně dodávek plynu pro odběrná místa města a příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou pro rok 2015, případně i pro
rok 2016. Jeho návrh spočívá v tom dodavatele neměnit (společnost VEMEX Energie a.s.) a
dodatkem pouze aktualizovat individuálně sjednanou cenu plynu na další rok 2015 (nabídka
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č. PL/14/6630 - cena komodity 755 Kč/MWh bez DPH) nebo na další dva roky 2015 - 2016
(nabídka č. PL/14/6631 - cena komodity 766 Kč/MWh bez DPH). Dosavadní cena v letech
2013 - 2014 činila 785 Kč/MWh bez DPH. Součástí nabídek od pana Junka je analýza úspor
za nákup plynu pro město i pro školu a také přehled dalších dodavatelů plynu s jejich cenami.
Rada se zabývala také otázkou, proč není zahrnut do odběrných míst i Dům s pečovatelskou
službou. Mgr. Týfa reagoval, že v minulosti se zabýval touto otázkou a zjistil, že DPS je
vedena již jako středoodběratel, má uzavřenu smlouvu na dobu určitou bez možnosti
výpovědi do roku 2015.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
individuální nabídku (nabídka č. PL/14/6630 - cena komodity 755 Kč/MWh bez
DPH) na dodávku plynu v roce 2015 pro odběrná místa města a příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou pro rok 2015 od
dodavatele VEMEX Energie a.s. (viz zápis).
pověřuje
b)
Mgr. Týfu, aby do příštího jednání připravil rozbor smlouvy o dodávce plynu v
Domě s pečovatelskou službou s vazbou na možné úspory při přechodu k jinému
dodavateli plynu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/15/2/2014 bylo přijato.

2. Návrh rozpočtu na rok 2015
Radě města byl předložen k diskusi návrh rozpočtu na rok 2015 (viz příloha originálu zápisu),
který byl zpracován na základě jednání z minulé rady dne 12.11.2014. Byla vedena diskuse,
jejímž výsledkem byly drobné úpravy rozpočtu, resp. přesuny, které byly zapracovány ručně
do návrhu s tím, že celkové příjmy ve výši 28.575.000 Kč a celkové výdaje ve výši
29.441.000 Kč se nezměnily. Návrh rozpočtu bude zveřejněn dne 27.11.2014 a projednáván
na 2. veřejném zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014.
Mgr. Týfa v této souvislosti ještě navrhl, aby se do návrhu rozpočtu doplnila položka na
přípravu vydání knihy o historii Svobody nad Úpou, a to na základě jednání s ředitelem
Okresního archivu Mgr. Reilem. Mgr. Týfa doplnil, že během týdne bude mít k dispozici
kalkulaci, jedná se o dlouhodobý projekt (cca 3 roky), nicméně už na rok 2015 by bylo nutné
počítat s určitou částkou. V této souvislosti doplnila tajemnice, že navštívila dnes ředitele
Okresního archivu společně se slečnou Bc. Lucií Hrušovskou, která projevila zájem o funkci
kronikáře a společně zde byly tedy čerpat informace a rady k vedení kroniky včetně
zpracování retrospektivního zápisu za 25 let (jmenování a další podrobné informace připraví
tajemnice do příštího jednání rady) a pan ředitel Mgr. Reil na této schůzce rovněž zmínil, že
by si Svoboda nad Úpou tuto knihu zasloužila podobně jako menší obce v okolí, ale i v rámci
okresu Trutnov, a je připraven se svým týmem knihu vydat, protože podkladů pro tuto knihu
je opravdu hodně a během příštího týdne bude mít rozpočet dopracovaný. Rada se shodla, že
by bylo vhodné v rámci prosincového veřejného zasedání tento záměr prezentovat a požádat
ředitele Okresního archivu o prezentaci ještě před samotným projednáváním rozpočtu tak, aby
případné náklady pro rok 2015 byly do rozpočtu doplněny, pokud zastupitelstvo projeví zájem
o vydání knihy.
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh rozpočtu na rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byly provedeny drobné
úpravy rozpočtu, resp. přesuny (ručně zapracováno do přílohy) a celkové příjmy ve výši
28.575.000 Kč a celkové výdaje ve výši 29.441.000 Kč se nezměnily. Návrh rozpočtu bude
zveřejněn dne 27.11.2014 a projednáván na 2. veřejném zasedání zastupitelstva dne
17.12.2014.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/16/2/2014 bylo přijato.
3. Zimní údržba v Maršově 2 - předložení nabídek
Radě města byly předloženy dvě nabídky na zimní údržbu v Maršově II, a to od pana Mária
Reháka a pana Otakara Tlachače (viz přílohy originálu zápisu). Pan Rehák nabízí stroj JCB za
cenu 550,-Kč bez DPH, pan Tlachač nabízí stroje Bobcat - 450,-Kč, traktor Valmet s čelní
radlicí - 530,-Kč, traktor Zetor se zadní radlicí - 450,-Kč, nakladač Caterpillar - 550,-Kč, vše
bez DPH. Rada se shodla, že zimní údržba v lokalitě Maršov II pomocí malých smykových
nakladačů se osvědčila, ale v případě menšího spadu sněhu je určitě rychlejší použít traktor s
čelní radlicí. Na základě výše uvedených informací z nabídek rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Otakara Tlachače na provádění zimní údržby v Maršově II prioritně pomocí
nakladače Bobcat za hodinovou sazbu 450,-Kč bez DPH (do něj bude instalován modul GPS)
a v případě menšího spadu sněhu pomocí traktoru Valmet s čelní radlicí za hodinovou sazbu
530,-Kč bez DPH
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/17/2/2014 bylo přijato.
4. Prověření inženýrských sítí na pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov 2
Stavební technik města předložil radě informace o stavu uložení inženýrských sítí na
pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II. Rada se žádostí o prodej tohoto pozemku znovu
zabývala a shodla se na tom, že nedoporučí zastupitelstvu prodej tohoto pozemku, a to s
odůvodněním, že ačkoliv je znehodnocen částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na
něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny ve spojení se
sousedním pozemkem, protože se oba nacházejí podél hlavní silnice. Mgr. Hynek navrhl, aby
byly oba pozemky zařazeny mezi návrhy na další změnu Územního plánu s vazbou na změnu
využití.
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, a to s
odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými
inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké
komerční provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se oba nacházejí
podél hlavní silnice.

3

rozhodla
b)
aby pozemky p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II byly zařazeny mezi
návrhy na další změnu Územního plánu s vazbou na změnu využití těchto pozemků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/18/2/2014 bylo přijato.

5. Návrh obecně závazných vyhlášek souvisejících s odpadem
Radě města byly předloženy návrhy obecně závazných vyhlášek (viz přílohy originálu
zápisu), a to:
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Obě vyhlášky komentoval Mgr. Schön, vysvětlil jejich změny, doplnění či úpravy v souladu s
platnou aktuální legislativou. Ve věci stanovení místního poplatku je v návrhu vyhlášky
zachována částka ve výši 500,-Kč, přestože by město mohlo zvýšit poplatek až na
maximálních 679 Kč dle nákladů roku 2013.
Rada projednala oba návrhy s tím, že byly opraveny drobné chyby, upraven datum pro svoz
bioodpadu (vše poznamenáno ručně v přílohách) a takto upravené návrhy předloží na
prosincovém jednání zastupitelstva ke schválení.
Mgr. Hynek zároveň v souvislosti s tímto bodem připomněl petici občanů, která požadovala
přijetí protihlukové vyhlášky a že je třeba se peticí zabývat.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrhy obecně závazných vyhlášek (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rada projednala oba návrhy s tím, že byly opraveny drobné chyby, upraven datum
pro svoz bioodpadu (vše poznamenáno ručně v přílohách) a takto upravené návrhy
předloží na prosincovém jednání zastupitelstva ke schválení. Ve věci stanovení
místního poplatku je v návrhu vyhlášky zachována částka ve výši 500,-Kč, přestože
by město mohlo zvýšit poplatek až na maximálních 679 Kč dle nákladů roku 2013.
ukládá
b)
úkol sama sobě, a to začít pracovat od ledna 2015 na přípravě protihlukové obecně
závazné vyhlášce.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/19/2/2014 bylo přijato.
6. Určení předsedy likvidační komise
Radě města byl předložen návrh na schválení předsedy likvidační komise Ing. Jaroslava
Chmelaře v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku města č. OS/4/2011. Jiný návrh
nebyl podán.
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předsedu likvidační komise Ing. Jaroslava Chmelaře v souladu se Směrnicí o inventarizaci
majetku města č. OS/4/2011.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/20/2/2014 bylo přijato.
7. Schválení odpisových plánů pro příspěvkové organizace na technické zhodnocení
majetku v roce 2014
Radě města byly předloženy ke schválení následující dokumenty:
a) Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou - Rekonstrukce otopné soustavy v roce 2014 s účinností od 1.1.2015 a rekapitulace
plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015 (viz přílohy originálu zápisu)
b) Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov - Rekonstrukce mateřské školy v roce 2014 s účinností od 1.1.2015 a
rekapitulace plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015 (viz přílohy originálu
zápisu).
Tajemnice doplnila, že oba odpisové plány jsou zapracovány do rozpočtu obou organizací na
rok 2015 s vazbou na zvýšení příspěvku na činnost s následným navýšeným nařízeným
odvodem do rozpočtu zřizovatele.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou - Rekonstrukce otopné soustavy v roce 2014 s účinností od 1.1.2015 a
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015 (viz přílohy
originálu zápisu).
b)
Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Rekonstrukce mateřské školy v roce 2014 s
účinností od 1.1.2015 a rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace
na rok 2015 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/21/2/2014 bylo přijato.
8. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Josefa Kerbla o pronájem části pozemku p.p.č. 500/2
za účelem parkování. Rada se zabývala problematikou parkování v dané lokalitě s tím, že si je
vědoma problému, ale příliš možností k řešení tu město nemá. Nicméně po delší diskusi se
většinou hlasů shodla, že záměr pronájmu na dvě parkovací místa zveřejní, ale co možná
nejblíže pozemku pana Kerbla po projednání s žadatelem.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
parkování s tím, že záměr pronájmu bude definován pouze na dvě parkovací místa a bude
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upřesněn po jednání s panem Kerblem tak, aby část pozemku vymezená pro parkování byla co
možná nejblíže k pozemku pana Kerbla p.p.č. 500/22.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/22/2/2014 bylo přijato.
9. Návrh programu 2. veřejného zasedání ZM dne 17.12.2014
Radě města byl předložen návrh programu na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města dne
17.12.2014 s tím, že byl doplněn o bod - Prezentace ke zpracování knihy o historii Svobody
nad Úpou v souladu s diskusí nad návrhem rozpočtu na rok 2015 (viz bod 2 tohoto jednání
rady).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města dne 17.12.2014 s tím, že byl
doplněn o bod - Prezentace ke zpracování knihy o historii Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/23/2/2014 bylo přijato.
10. Jmenování členů jednotlivých komisí rady
Radě města byly předloženy návrhy na jmenování členů komisí rady vyjma členů stavební
komise, kteří budou jmenování až na dalším jednání rady.
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy kulturní komise, a to paní Michaelu Špetlovou, Zuzanu Krausovou, Helenu
Imriškovou a Kateřinu Hynkovou.
b)

členy komise pro občanské záležitosti, a to paní Bohunku Bartoňovou, Věru
Fingerhutovou, Blanku Glossovou, Martinu Holubovou, Jitku Miškovskou, Marii
Moravcovou, Irenu Musilovou, Jaroslavu Piklovou, Dagmar Slaninovou, Libuši
Vostrovskou a Janu Hryzlíkovou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/24/2/2014 bylo přijato.
11. Návrh stanov společenství vlastníků pro dům čp. 510
Radě města byl předložen ke schválení návrh stanov Společenství vlastníků 5. května 510,
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu, dále jen "společenství"), které zpracovala
JUDr. Blanka Mourová. Tento návrh stanov musí předložit zakládající členové společenství
notáři při ustavující schůzi a dále k zápisu do Obchodního rejstříku za účelem vzniku
společenství jako právního subjektu, resp. právnické osoby. Podle stanoviska JUDr. Mourové
náklady související se vznikem společenství, které prozatím hradí město, je možné
přefakturovat nově vzniklému společenství.
V dané věci rada přijala následující usnesení:

6

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh stanov Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu, dále jen "společenství"), které zpracovala JUDr. Blanka Mourová.
deleguje
b)
starostu města Ing. Jiřího Špetlu za Město Svoboda nad Úpou na ustavující schůzi,
resp. shromáždění vznikajícího Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad
Úpou.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/25/2/2014 bylo přijato.
12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
Radě města byla předložena ke schválení Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Královéhradeckého kraje v celkové výši 8.200 Kč na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na odbornou přípravu - 3.200 Kč a na věcné vybavení neinvestiční
povahy - 5.000 Kč (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v
celkové výši 8.200 Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na odbornou
přípravu - 3.200 Kč a na věcné vybavení neinvestiční povahy - 5.000 Kč (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. USNESENÍ č. RM/26/2/2014 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 26.11.2014 ve 21,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 10.12.2014 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
27.11.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 2. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 26.11.2014.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.11.2014
USNESENÍ č. RM/15/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
individuální nabídku (nabídka č. PL/14/6630 - cena komodity 755 Kč/MWh bez
DPH) na dodávku plynu v roce 2015 pro odběrná místa města a příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou pro rok 2015 od
dodavatele VEMEX Energie a.s. (viz zápis).
pověřuje
b)
Mgr. Týfu, aby do příštího jednání připravil rozbor smlouvy o dodávce plynu v Domě
s pečovatelskou službou s vazbou na možné úspory při přechodu k jinému dodavateli
plynu.
USNESENÍ č. RM/16/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh rozpočtu na rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byly provedeny drobné
úpravy rozpočtu, resp. přesuny (ručně zapracováno do přílohy) a celkové příjmy ve výši
28.575.000 Kč a celkové výdaje ve výši 29.441.000 Kč se nezměnily. Návrh rozpočtu bude
zveřejněn dne 27.11.2014 a projednáván na 2. veřejném zasedání zastupitelstva dne
17.12.2014.
USNESENÍ č. RM/17/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Otakara Tlachače na provádění zimní údržby v Maršově II prioritně pomocí
nakladače Bobcat za hodinovou sazbu 450,-Kč bez DPH (do něj bude instalován modul GPS)
a v případě menšího spadu sněhu pomocí traktoru Valmet s čelní radlicí za hodinovou sazbu
530,-Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/18/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, a to s
odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými inženýrskými
sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční
provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se oba nacházejí podél
hlavní silnice.
rozhodla
b)
aby pozemky p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II byly zařazeny mezi návrhy
na další změnu Územního plánu s vazbou na změnu využití těchto pozemků.
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USNESENÍ č. RM/19/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrhy obecně závazných vyhlášek (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rada projednala oba návrhy s tím, že byly opraveny drobné chyby, upraven datum
pro svoz bioodpadu (vše poznamenáno ručně v přílohách) a takto upravené návrhy
předloží na prosincovém jednání zastupitelstva ke schválení. Ve věci stanovení
místního poplatku je v návrhu vyhlášky zachována částka ve výši 500,-Kč, přestože
by město mohlo zvýšit poplatek až na maximálních 679 Kč dle nákladů roku 2013.
ukládá
b)
úkol sama sobě, a to začít pracovat od ledna 2015 na přípravě protihlukové obecně
závazné vyhlášce.
USNESENÍ č. RM/20/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předsedu likvidační komise Ing. Jaroslava Chmelaře v souladu se Směrnicí o inventarizaci
majetku města č. OS/4/2011.
USNESENÍ č. RM/21/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou - Rekonstrukce otopné soustavy v roce 2014 s účinností od 1.1.2015 a
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015 (viz přílohy
originálu zápisu)
b)
Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov - Rekonstrukce mateřské školy v roce 2014 s účinností od
1.1.2015 a rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015
(viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/22/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
parkování s tím, že záměr pronájmu bude definován pouze na dvě parkovací místa a bude
upřesněn po jednání s panem Kerblem tak, aby část pozemku vymezená pro parkování byla co
možná nejblíže k pozemku pana Kerbla p.p.č. 500/22.
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USNESENÍ č. RM/23/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města dne 17.12.2014 s tím, že byl
doplněn o bod - Prezentace ke zpracování knihy o historii Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/24/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a)
členy kulturní komise, a to paní Michaelu Špetlovou, Zuzanu
Imriškovou a Kateřinu Hynkovou.
b)
členy komise pro občanské záležitosti, a to paní Bohunku
Fingerhutovou, Blanku Glossovou, Martinu Holubovou, Jitku
Moravcovou, Irenu Musilovou, Jaroslavu Piklovou, Dagmar
Vostrovskou a Janu Hryzlíkovou.

Krausovou, Helenu
Bartoňovou, Věru
Miškovskou, Marii
Slaninovou, Libuši

USNESENÍ č. RM/25/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh stanov Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu, dále jen "společenství"), které zpracovala JUDr. Blanka Mourová.
deleguje
b)
starostu města Ing. Jiřího Špetlu za Město Svoboda nad Úpou na ustavující schůzi,
resp. shromáždění vznikajícího Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad
Úpou.
USNESENÍ č. RM/26/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v
celkové výši 8.200 Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na odbornou
přípravu - 3.200 Kč a na věcné vybavení neinvestiční povahy - 5.000 Kč (viz příloha originálu
zápisu).
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