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Sp. značka: SVO/3951/2014/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.1.2015
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.

Investiční akce města pro rok 2015 - příprava harmonogramu jednotlivých akcí

2.

Oprava usnesení č. RM/31/3/2014 na základě námitky Ing. Jiránka

3.

Přijaté usnesení ohledně vzduchotechnického zařízení v restauraci na stadionu

4.

Žádost o instalaci zrcadla pro výjezd z parkování u domu čp. 192 na Sluneční stráni

5.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
zveřejněného záměru města

6.

Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II dle zveřejněného záměru
města

7.

Žádost o prodej pozemku číslo II 532 v lokalitě B2 vymezeného dle ÚP pro
výstavbu RD

8.

Žádost o vydání prohlášení vlastníka sousedního pozemku

9.

Žádost o prodej částí pozemků p.p.č. 236/8 a 238, oba v k.ú. Maršov I

10.

Žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu za poradenství ohledně úspěšné
změny dodavatele plynu pro DPS

11.

Ples města - schválení pravidel pro jeho uspořádání

12.

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem

13.

Žádost o bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I

14.

Vyjádření ke stavbě "Levostranný přítok Úpy v Maršov I" pro Správu KRNAP

15.

Lokalita kolem bývalé svíčkárny
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1. Investiční akce města pro rok 2015 - příprava harmonogramu jednotlivých akcí
Rada města se zabývala následujícími investičními akcemi na rok 2015, které jsou zahrnuty v
rozpočtu na rok 2015:
1) Výběrové řízení na zhotovitele studie využití bývalého kina
2) Výběrové řízení na zhotovitele na opravu chodníků
3) Výběrové řízení na zhotovitele na zpracování Pasportizace komunikací
4) Výběrové řízení na zhotovitele stavba Hasičské zbrojnice + dořešení majetkoprávních
vztahů s Holubovými a p. Mičánkem
5) Výběrové řízení chodníčky ve školní zahradě + vazba na výběrové řízení školy na
zhotovitele venkovní učebny
6) Znovu poptat a vyřešit opravu mostu na Nový svět
7) Vyřešit, jak budeme opravovat a zkulturňovat kontejnerová stání (náměstí a před
květinářstvím)
8) Vyřešit parkové úpravy náměstí Svoboda, před květinářstvím a podél Úpy před sídlištěm v
Maršově I
9) Hřiště na softbal a slowpitch v areálu stadionu
10) Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě - výběr zhotovitele
11) Demolice výměníku
12) Oprava schodů "ke křížku" na Sluneční stráni
Z dvouhodinové diskuse nad jednotlivými akcemi vyplynuly následující závěry:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
postup ve věci - 1) Výběrové řízení na zhotovitele studie využití bývalého kina:
formou poptávkového řízení bude osloveno pět zpracovatelů studie (Broumovské
stavební sdružení, Ing. Pavlíček, Peterka a syn, Rosa - architekt, TENET) +
zveřejnění na profilu zadavatele s tím, že základní zadání na využití objektu je:
podkrovní byty, minisál, nebytové prostory v podobě nějaké provozovny, dále
nebytové prostory s dispozicí výstava + nápady jejich vlastní. Koncept zadání bude
před zveřejněním zaslán elektronicky členům rady ke schválení.
b)
postup ve věci - 4) Výběrové řízení na zhotovitele stavba Hasičské zbrojnice +
dořešení majetkoprávních vztahů s Holubovými a p. Mičánkem:
ba) Podle sdělení Mgr. Hynka by granty na výstavbu hasičských zbrojnicí měly být
vypsány na podzim 2015 nebo na jaře 2016 (dotační titul MMR na základě
vydaných doporučujících stanovisek MV ČR, 85% dotace x 15% spoluúčast obcí).
V této souvislosti je nutné na podzim 2015 požádat o prodloužení stavebního
povolení a na podzim se začít zabývat výběrovým řízením na zhotovitele.
bb) Dále je nutné dořešit majetkoprávní vztahy v dané lokalitě, tj. ověřit faktický
stav při prodeji nemovitosti čp. 451 v roce 1997 nebo 1998 manželům Holubovým
dle znaleckého posudku a zajistit geodetické zaměření vnitřní příčky ve stávající
garáži pana Mičánka.
c)

postup ve věci - 2) Výběrové řízení na zhotovitele na opravu chodníků:
vypsat dvě výběrová řízení na opravy chodníků po obci, které jsou v nejhorším
stavu, a to v Maršově II (chodník od křížku pod Hančilovými až po první
křižovatku naproti autobusové zastávce na Pec) a ve Svobodě pravá strana od
restaurace Helena směrem k Benzině) s tím, že v rozpočtu je plánováno 800 tis. Kč
a pokud by výsledek výběrových řízení byl vyšší, bude zastupitelstvo požádáno o
rozpočtovou změnu tak, aby tyto chodníky byly v letošním roce opraveny.
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d)

postup ve věci - 3) Výběrové řízení na zhotovitele na zpracování Pasportizace
komunikací:
Do příštího jednání rady bude předložen návrh poptávkového řízení na zpracování
pasportu komunikací včetně dopravního značení po obci ke schválení.

e)

postup ve věci - 5) Výběrové řízení chodníčky ve školní zahradě + vazba na
výběrové řízení školy na zhotovitele venkovní učebny:
Nejprve je třeba zjistit u ředitele ZŠ stav výběrového řízení na zhotovitele a sladit
termínově obě akce.

f)

postup ve věci - 6) Znovu poptat a vyřešit opravu mostu na Nový svět:
Tuto záležitost si vzal na starosti Ing. Jiránek s tím, že se spojí s mostním
technikem panem Hofmanem a poté předloží výsledek jednání radě.
postup ve věcech - 7) Vyřešit, jak budeme opravovat a zkulturňovat kontejnerová
stání (náměstí a před květinářstvím) a 8) Vyřešit parkové úpravy náměstí Svoboda,
před květinářstvím a podél Úpy před sídlištěm v Maršově I:
ga) starostou navržený dotační titul ze SFŽP využít na výsadbu veřejné zeleně ve
Staré aleji, dosázení lip v Horské ulici a na prostranství před květinářstvím s tím, že
ze dvou nabídek na zpracování žádosti rada vybrala levnější, a to od společnosti
DRAG s.r.o., IČ 01558081, se sídlem Horská 634, Trutnov ve výši 16.100 bez
DPH,
gb) veřejné prostranství podél řeky Úpy naproti Rýchorskému sídlišti zrealizovat
pomocí dotačního titulu Nadace ČEZ s ohledem na Územní plán města (pozemky
nejsou v ÚP zařazeny jako veřejná prostranství, resp. veřejná zeleň, ale dotační titul
Nadace ČEZ toto nepodmiňuje), dále bílá místa v Územním plánu zařadit do
připravované změny ÚP,
gc) na všechny čtyři lokality vyzvat společnost GRAS s.r.o. na zpracování projektu
s tím, že je třeba upozornit zpracovatele na inženýrské sítě (zejména parovod) na
veřejném prostranství před květinářstvím, a dále zde počítat s vybudováním nového
kontejnerového stání,
gd) náměstí Svornosti - poptat zpracovatele studie návrhu náměstí včetně veřejné
zeleně a kontejnerového stání o cenové nabídky.
postup ve věci - 9) Hřiště na softbal a slowpitch v areálu stadionu:
Poptat projektanty o cenové nabídky na projektovou dokumentaci umístění hřiště v
areálu městského stadionu včetně skladby povrchu (Ing. Pavlíček a starosta zajistí
ještě jednu nabídku dle vlastního výběru).

g)

h)

i)

j)

k)

postup ve věci - 10) Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě - výběr zhotovitele:
S ohledem na havarijní stav hřbitovní zdi v další části zadat zpracování projektové
dokumentace na II. etapu přímo u zpracovatele první etapy Ing. Chaloupského tak,
aby byla zajištěna návaznost na první etapu.
postup ve věci - 12) Oprava schodů "ke křížku" na Sluneční stráni:
Prověřit možnost sanace betonových schodů u techniků - specialistů - zajistí
stavební technik města pan Rajsner.
postup ve věci - 11) Demolice výměníku:
Starosta s Ing. Jiránkem informovali o výsledku jednání s Ing. Kutíkem ze
společnosti ČEZ Teplárenská s tím, že dle Ing. Jiránka by město mělo připravit ve
starém výměníku podklad v podlaze, do kterého poté společnost ČEZ přemístí
funkční technologii na své náklady. Toto rozporoval starosta, že z výsledku jednání
nevyplynulo, že by to bylo na náklady ČEZu, a proto čeká na výpočet nákladů od
Ing. Kutíka, které předloží neprodleně radě.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/43/5/2014 bylo přijato.
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zdržel se – 0

2. Oprava usnesení č. RM/31/3/2014 na základě námitky Ing. Jiránka
Na základě emailové námitky Ing. Jiránka ze dne 11.12.2014 ke znění usnesení
č. RM/31/3/2014 písm. b) a c) se rada znovu zabývala žádostí manželů Miškovských o zásyp
části pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Byl využit zvukový záznam z
jednání dne 10.12.2014, na základě kterého bylo opraveno usnesení v bodě b) v úvodu takto:
b) RM schvaluje žádost manželů Miškovských o zásyp částí pozemků p.p.č. 500/1 a p.p.č.
500/5 mezi jejich plotem a asfaltem, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou ...................(dále beze
změny).
Usnesení v bodě c) zůstalo beze změny.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opravu usnesení č. RM/31/3/2014 písm. b) ze dne 10.12.2014 ve věci žádosti manželů
Miškovských o zásyp části pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
RM schvaluje žádost manželů Miškovských o zásyp částí pozemků p.p.č. 500/1 a p.p.č. 500/5
mezi jejich plotem a asfaltem, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou ...................(dále beze změny).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/44/5/2014 bylo přijato.
3. Přijaté usnesení ohledně vzduchotechnického zařízení v restauraci na stadionu
Radě města bylo předloženo přijaté usnesení ohledně vzduchotechnického zařízení.
Tajemnice informovala radu, že nájemce neinicioval uzavření dodatku k nájemní smlouvě v
souladu s usnesením rady č. RM/1175/77/2014, a proto nebyl dosud uzavřen. Mezi tím došlo
k podání výpovědi ze strany nájemce a nájemní vztah skončí 31.3.2015.
V této věci tedy rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
své usnesení č. RM/1175/77/2014 ze dne 14.5.2014 vzhledem k tomu, že nebylo naplněno
(nebyl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě řešící vzduchotechnické zařízení instalované bez
vědomí pronajímatele v případě skončení nájmu) a došlo k podání výpovědi ze strany
nájemce. Při převzetí nebytových prostor po skončení výpovědní doby, tj. 31.3.2015 je tedy
nutné zkontrolovat stav budovy, resp. uvedení do původního stavu nebo, pokud se
vzduchotechnické zařízení bude v místě nacházet, bude v předávacím protokolu písemně
ujednáno, že veškeré vzájemné vztahy k majetku jsou dnem předání majetku vyrovnány.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/45/5/2014 bylo přijato.
4. Žádost o instalaci zrcadla pro výjezd z parkování u domu čp. 192 na Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost manželů Homolových o instalaci zrcadla pro výjezd z
jejich parkovacího stání u domu čp. 192 na Sluneční stráni. Rada v dané záležitosti přijala
následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Homolových o instalaci zrcadla pro výjezd z jejich parkovacího stání u domu
čp. 192 na Sluneční stráni, protože v daném místě je zrcadlo umístěno a lokalita byla v
minulosti řešena s odbornou firmou tak, aby byly vyřešeny veškeré rozhledové vzdálenosti z
komunikace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/46/5/2014 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
zveřejněného záměru města
Na základě uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru města na pronájem části pozemku
p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou byla radě předložena jediná žádost o pronájem této
části, a to od pana Josefa Kerbla.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v Záměru města
č. 9/2014 panu Josefu Kerblovi za účelem dvou parkovacích míst pro podnikatelské účely za
cenu ve výši 1.000,-Kč za jedno parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) ročně na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/47/5/2014 bylo přijato.
6. Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II dle zveřejněného záměru
města
Na základě zveřejněného Záměru města č. 10/2014 byla radě předložena žádost manželů
Jiráskových o prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II v šíři 6 metrů (vyznačeno v
záměru v příloze zápisu). Rada v dané záležitosti přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II v šíři 6 metrů
(vyznačeno v Záměru města č. 10/2014).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/48/5/2014 bylo přijato.
7. Žádost o prodej pozemku číslo II 532 v lokalitě B2 vymezeného dle ÚP pro výstavbu
RD
Radě města byla předložena žádost pana Jana Vízka o prodej pozemku p.p.č. 532 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, který je součástí lokality B2 na Sluneční stráni, vymezené v Územním
plánu města pro možnou výstavbu rodinných domů. Rada si vyžádala studii dané lokality B2
od Ing. arch. Žateckého a prověřila možnosti výstavby RD v dané lokalitě. Daný pozemek je
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ve studii rozdělen na tři části, kdy každý z nich je součástí samostatného souboru pozemků
pro budoucí výstavbu RD.
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby osobně projednal s žadatelem jeho žádost o prodej pozemku p.p.č. 532 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, který je součástí lokality B2 na Sluneční stráni, vymezené v
Územním plánu města pro možnou výstavbu rodinných domů (viz zápis), resp. jeho záměr s
ohledem na zastavovací studii lokality a výsledek jednání předložil radě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/49/5/2014 bylo přijato.
8. Žádost o vydání prohlášení vlastníka sousedního pozemku
Radě města byla předložena žádost pana Marka Škardy o vyjádření ve věci stavebního záměru
"Montáž oceloplechové samonosné konstrukce pro nevýrobní služby lokálního významu pro
opravy elektrických strojů a přístrojů o velikosti 6 x 4 m na p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I".
Pozemek je veden v Územním plánu města jako území komerční/transformační. K žádosti
nebyla připojena projektová dokumentace, a proto rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Marka Škardy o stanovisko ve věci stavebního záměru "Montáž oceloplechové
samonosné konstrukce pro nevýrobní služby lokálního významu pro opravy elektrických
strojů a přístrojů o velikosti 6 x 4 m na p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I", a požaduje předložení
projektové dokumentace k žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/50/5/2014 bylo přijato.
9. Žádost o prodej částí pozemků p.p.č. 236/8 a 238, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Jaroslava Rittera o odkoupení částí pozemků
p.p.č. 236/8 a 238, oba v k.ú. Maršov I dle geodetického zaměření, které předložil pan Ritter v
příloze žádosti. Rada se žádostí zabývala, požádala Ing. Hůrku o předložení studie, která v
dané lokalitě na Novém světě řeší případnou zástavbu rodinnými domy. Na základě porovnání
s tímto záměrem města rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby formou geodetického zaměření prověřil, kudy vede cesta nad domem pana
Rittera přes pozemky p.p.č. 235/19 a 236/11 a pokud bude zjištěno, že vede po pozemcích
pana Rittera, vstoupit s ním do jednání o směně pozemků za účelem zpřístupnění pozemků
vhodných pro výstavbu RD na p.p.č. 236/10 a 236/12 na Novém světě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/51/5/2014 bylo přijato.
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10. Žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu za poradenství ohledně úspěšné
změny dodavatele plynu pro DPS
Radě města byla předložena žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu ve výši
15.917,85 Kč za poradenství ohledně úspěšné změny dodavatele plynu pro Dům s
pečovatelskou službou. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu ve výši 15.917,85 Kč za poradenství ohledně
úspěšné změny dodavatele plynu pro Dům s pečovatelskou službou, protože mimořádná
odměna nebyla předem ujednána a žádost považuje rada za neprofesionální přístup makléře
ke klientovi, když jako makléř s energiemi má za získání nového zákazníka provizi od
dodavatelů plynu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/52/5/2014 bylo přijato.
11. Ples města - schválení pravidel pro jeho uspořádání
Radě města byly předloženy návrhy ohledně konání plesu města dne 13.2.2015 včetně
předpokládaného rozpočtu (vše viz přílohy originálu zápisu) a rada v dané věci přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
složení organizačního týmu pro konání 6. plesu Města Svobody nad Úpou dne
13.2.2015 - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová, Bohunka Bartoňová,
Martina Holubová, Jitka Miškovská a Mgr. Dagmar Slaninová.
b)

kompletní rozpočet plesu, kdy předpokládané příjmy činí 170.000.Kč (příjmy od
sponzorů, z prodeje vstupenek a lístků do tomboly) a předpokládané výdaje činí
170.000,-Kč s tím, že ples nebude město dotovat, ale je nutno zapracovat do
rozpočtu 2014 výše uvedené částky příjmů a výdajů. Dále Rada města stanovila
cenu vstupenky ve výši 350,-Kč a cenu lístku do tomboly ve výši 10,-Kč.
c)
pravidla pro prodej vstupenek na 6. ples města dne 13.2.2015 takto:
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč bez DPH a více dostanou
maximálně 4 vstupenky zdarma,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč - 9.999,-Kč bez DPH dostanou
maximálně 2 vstupenky zdarma + 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou cenu
před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč bez DPH, si mohou zakoupit
maximálně 4 vstupenky za plnou cenu před samotným zahájením prodeje
vstupenek,
- v rámci samotného prodeje vstupenek rada stanovila limit maximálně 8 vstupenek
na osobu (toto omezení se týká také členů organizačního týmu, zaměstnanců
radnice i zastupitelů) s tím, že rezervace vstupenek před zahájením prodeje nebude
možná,
- prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ, zahájení prodeje bude předem včas
oznámeno na webu města, na úřední desce, případně v novinách.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/53/5/2014 bylo přijato.
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12. Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem
Radě města byl předložen návrh Dohody o uznání závazku a jeho postupném pravidelném
splácení dle splátkového kalendáře s panem Jiřím Jonem na částku 5.131,-Kč (nedoplatek z
vyúčtování služeb za byt v čp. 510).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dohody o uznání závazku a jeho postupném pravidelném splácení dle splátkového
kalendáře s panem Jiřím Jonem na částku 5.131,-Kč (nedoplatek z vyúčtování služeb za byt v
čp. 510) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/54/5/2014 bylo přijato.
13. Žádost o bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byly předloženy aktuální informace ohledně pozemku p.p.č. 102/1
v k.ú. Maršov I, po kterém vede spojovací chodník pod Waliskem. O tento pozemek město
dlouhodobě bez úspěchu žádalo ŘSD. ŘSD cca po dvou letech zjistilo, že mu pozemek
historicky nepatří a převedlo jej na stát, tj. na Českou republiku, resp. na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Mgr. Hynek telefonicky prověřil možnost bezúplatného převodu na město a dle sdělení
příslušné pracovnice ÚZSVM je třeba podat žádost o bezúplatný převod společně s
vyjádřením místně příslušného silničního správního úřadu o existenci stavby chodníku na
tomto pozemku (toto vyjádření je již silničním správním úřadem vyhotoveno).
Rada města tedy přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti na ČR - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I do majetku města, protože po tomto pozemku vede
spojovací chodník pod Waliskem (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/55/5/2014 bylo přijato.
14. Vyjádření ke stavbě "Levostranný přítok Úpy v Maršov I" pro Správu KRNAP
Starosta města předložil radě projektovou dokumentaci k záměru stavby "Levostranný přítok
Úpy v Maršově I", jejímž investorem by měla být Správa KRNAP. Rada se PD zabývala a
zjistila, že dokumentace obsahuje chyby v pozemcích a k PD není připojena žádost, o co
konkrétně žádá, a proto rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání projektové dokumentace k záměru stavby "Levostranný přítok Úpy
v Maršově I", jejímž investorem by měla být Správa KRNAP, protože dokumentace obsahuje
chyby v pozemcích (neexistence některých parcel uvedených v PD) a k PD není připojena
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žádost, o co konkrétně Správa KRNAP žádá, a proto rada požaduje předložení konkrétní
žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/56/5/2014 bylo přijato.
15. Lokalita kolem bývalé svíčkárny
Na základě aktuálních informací od Mgr. Hynka, který jednal s paní Kučerovou, předložil
radě výsledek jednání v tom smyslu, že v současné době neuvažují o odprodeji svých
pozemků nebo jejich částí. Nicméně Mgr. Hynek vysvětlil, že by bylo vhodné vstoupit ještě
jednou do jednání s rodinou Kučerových a pokusit se získat od nich alespoň část pozemku,
který zasahuje do cesty a argumentovat stížnostmi občanů v dané lokalitě na neutěšený stav
cesty k jejich nemovitostem. Rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu a místostarostu, aby znovu společně vstoupili do jednání s rodinou Kučerových za
účelem odkoupení části pozemku p.p.č. 890 a st.p.č. 108, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem přístupu a příjezdu k nemovitostem kolem bývalé svíčkárny.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/57/5/2014 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 14.1.2015 ve 22,15 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 4.2.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
16.1.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 14.1.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.01.2015
USNESENÍ č. RM/43/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
postup ve věci - 1) Výběrové řízení na zhotovitele studie využití bývalého kina:
formou poptávkového řízení bude osloveno pět zpracovatelů studie (Broumovské
stavební sdružení, Ing. Pavlíček, Peterka a syn, Rosa - architekt, TENET) +
zveřejnění na profilu zadavatele s tím, že základní zadání na využití objektu je:
podkrovní byty, minisál, nebytové prostory v podobě nějaké provozovny, dále
nebytové prostory s dispozicí výstava + nápady jejich vlastní. Koncept zadání bude
před zveřejněním zaslán elektronicky členům rady ke schválení.
b)

c)

d)

e)

f)

g)

postup ve věci - 4) Výběrové řízení na zhotovitele stavba Hasičské zbrojnice +
dořešení majetkoprávních vztahů s Holubovými a p. Mičánkem:
ba) Podle sdělení Mgr. Hynka by granty na výstavbu hasičských zbrojnicí měly být
vypsány na podzim 2015 nebo na jaře 2016 (dotační titul MMR na základě vydaných
doporučujících stanovisek MV ČR, 85% dotace x 15% spoluúčast obcí). V této
souvislosti je nutné na podzim 2015 požádat o prodloužení stavebního povolení a na
podzim se začít zabývat výběrovým řízením na zhotovitele.
bb) Dále je nutné dořešit majetkoprávní vztahy v dané lokalitě, tj. ověřit faktický stav
při prodeji nemovitosti čp. 451 v roce 1997 nebo 1998 manželům Holubovým dle
znaleckého posudku a zajistit geodetické zaměření vnitřní příčky ve stávající garáži
pana Mičánka.
postup ve věci - 2) Výběrové řízení na zhotovitele na opravu chodníků:
vypsat dvě výběrová řízení na opravy chodníků po obci, které jsou v nejhorším stavu,
a to v Maršově II (chodník od křížku pod Hančilovými až po první křižovatku naproti
autobusové zastávce na Pec) a ve Svobodě pravá strana od restaurace Helena směrem
k Benzině) s tím, že v rozpočtu je plánováno 800 tis. Kč a pokud by výsledek
výběrových řízení byl vyšší, bude zastupitelstvo požádáno o rozpočtovou změnu tak,
aby tyto chodníky byly v letošním roce opraveny.
postup ve věci - 3) Výběrové řízení na zhotovitele na zpracování Pasportizace
komunikací:
Do příštího jednání rady bude předložen návrh poptávkového řízení na zpracování
pasportu komunikací včetně dopravního značení po obci ke schválení.
postup ve věci - 5) Výběrové řízení chodníčky ve školní zahradě + vazba na výběrové
řízení školy na zhotovitele venkovní učebny:
Nejprve je třeba zjistit u ředitele ZŠ stav výběrového řízení na zhotovitele a sladit
termínově obě akce.
postup ve věci - 6) Znovu poptat a vyřešit opravu mostu na Nový svět:
Tuto záležitost si vzal na starosti Ing. Jiránek s tím, že se spojí s mostním technikem
panem Hofmanem a poté předloží výsledek jednání radě.
postup ve věcech - 7) Vyřešit, jak budeme opravovat a zkulturňovat kontejnerová
stání (náměstí a před květinářstvím) a 8) Vyřešit parkové úpravy náměstí Svoboda,
před květinářstvím a podél Úpy před sídlištěm v Maršově I:
ga) starostou navržený dotační titul ze SFŽP využít na výsadbu veřejné zeleně ve
Staré aleji, dosázení lip v Horské uzlici a na prostranství před květinářstvím s tím, že
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h)

i)

j)

k)

ze dvou nabídek na zpracování žádosti rada vybrala levnější, a to od společnosti
DRAG s.r.o., IČ 01558081, se sídlem Horská 634, Trutnov ve výši 16.100 bez DPH,
gb) veřejné prostranství podél řeky Úpy naproti Rýchorskému sídlišti zrealizovat
pomocí dotačního titulu Nadace ČEZ s ohledem na Územní plán města (pozemky
nejsou v ÚP zařazeny jako veřejná prostranství, resp. veřejná zeleň, ale dotační titul
Nadace ČEZ toto nepodmiňuje), dále bílá místa v Územním plánu zařadit do
připravované změny ÚP,
gc) na všechny čtyři lokality vyzvat společnost GRAS s.r.o. na zpracování projektu s
tím, že je třeba upozornit zpracovatele na inženýrské sítě (zejména parovod) na
veřejném prostranství před květinářstvím, a dále zde počítat s vybudováním nového
kontejnerového stání,
gd) náměstí Svornosti - poptat zpracovatele studie návrhu náměstí včetně veřejné
zeleně a kontejnerového stání o cenové nabídky.
postup ve věci - 9) Hřiště na softbal a slowpitch v areálu stadionu:
Poptat projektanty o cenové nabídky na projektovou dokumentaci umístění hřiště v
areálu městského stadionu včetně skladby povrchu (Ing. Pavlíček a starosta zajistí
ještě jednu nabídku dle vlastního výběru).
postup ve věci - 10) Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě - výběr zhotovitele:
S ohledem na havarijní stav hřbitovní zdi v další části zadat zpracování projektové
dokumentace na II. etapu přímo u zpracovatele první etapy Ing. Chaloupského tak,
aby byla zajištěna návaznost na první etapu.
postup ve věci - 12) Oprava schodů "ke křížku" na Sluneční stráni:
Prověřit možnost sanace betonových schodů u techniků - specialistů - zajistí stavební
technik města pan Rajsner.
postup ve věci - 11) Demolice výměníku:
Starosta s Ing. Jiránkem informovali o výsledku jednání s Ing. Kutíkem ze
společnosti ČEZ Teplárenská s tím, že dle Ing. Jiránka by město mělo připravit ve
starém výměníku podklad v podlaze, do kterého poté společnost ČEZ přemístí
funkční technologii na své náklady. Toto rozporoval starosta, že z výsledku jednání
nevyplynulo, že by to bylo na náklady ČEZu, a proto čeká na výpočet nákladů od Ing.
Kutíka, které předloží neprodleně radě.

USNESENÍ č. RM/44/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opravu usnesení č. RM/31/3/2014 písm. b) ze dne 10.12.2014 ve věci žádosti manželů
Miškovských o zásyp části pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
RM schvaluje žádost manželů Miškovských o zásyp částí pozemků p.p.č. 500/1 a p.p.č. 500/5
mezi jejich plotem a asfaltem, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou ...................(dále beze změny).
USNESENÍ č. RM/45/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
své usnesení č. RM/1175/77/2014 ze dne 14.5.2014 vzhledem k tomu, že nebylo naplněno
(nebyl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě řešící vzduchotechnické zařízení instalované bez
vědomí pronajímatele v případě skončení nájmu) a došlo k podání výpovědi ze strany
nájemce. Při převzetí nebytových prostor po skončení výpovědní doby, tj. 31.3.2015 je tedy
nutné zkontrolovat stav budovy, resp. uvedení do původního stavu nebo, pokud se
vzduchotechnické zařízení bude v místě nacházet, bude v předávacím protokolu písemně
ujednáno, že veškeré vzájemné vztahy k majetku jsou dnem předání majetku vyrovnány.
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USNESENÍ č. RM/46/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Homolových o instalaci zrcadla pro výjezd z jejich parkovacího stání u domu
čp. 192 na Sluneční stráni, protože v daném místě je zrcadlo umístěno a lokalita byla v
minulosti řešena s odbornou firmou tak, aby byly vyřešeny veškeré rozhledové vzdálenosti z
komunikace.
USNESENÍ č. RM/47/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v Záměru města č.
9/2014 panu Josefu Kerblovi za účelem dvou parkovacích míst pro podnikatelské účely za
cenu ve výši 1.000,-Kč za jedno parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) ročně na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/48/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II v šíři 6 metrů
(vyznačeno v Záměru města č. 10/2014).
USNESENÍ č. RM/49/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby osobně projednal s žadatelem jeho žádost o prodej pozemku p.p.č. 532 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, který je součástí lokality B2 na Sluneční stráni, vymezené v
Územním plánu města pro možnou výstavbu rodinných domů (viz zápis), resp. jeho záměr s
ohledem na zastavovací studii lokality a výsledek jednání předložil radě.
USNESENÍ č. RM/50/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Marka Škardy o stanovisko ve věci stavebního záměru "Montáž oceloplechové
samonosné konstrukce pro nevýrobní služby lokálního významu pro opravy elektrických
strojů a přístrojů o velikosti 6 x 4 m na p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I", a požaduje předložení
projektové dokumentace k žádosti.
USNESENÍ č. RM/51/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby formou geodetického zaměření prověřil, kudy vede cesta nad domem pana
Rittera přes pozemky p.p.č. 235/19 a 236/11 a pokud bude zjištěno, že vede po pozemcích
pana Rittera, vstoupit s ním do jednání o směně pozemků za účelem zpřístupnění pozemků
vhodných pro výstavbu RD na p.p.č. 236/10 a 236/12 na Novém světě.
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USNESENÍ č. RM/52/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu ve výši 15.917,85 Kč za poradenství ohledně
úspěšné změny dodavatele plynu pro Dům s pečovatelskou službou, protože mimořádná
odměna nebyla předem ujednána a žádost považuje rada za neprofesionální přístup makléře
ke klientovi, když jako makléř s energiemi má za získání nového zákazníka provizi od
dodavatelů plynu.
USNESENÍ č. RM/53/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
složení organizačního týmu pro konání 6. plesu Města Svobody nad Úpou dne
13.2.2015 - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová, Bohunka Bartoňová, Martina
Holubová, Jitka Miškovská a Mgr. Dagmar Slaninová.
b)

kompletní rozpočet plesu, kdy předpokládané příjmy činí 170.000.Kč (příjmy od
sponzorů, z prodeje vstupenek a lístků do tomboly) a předpokládané výdaje činí
170.000,-Kč s tím, že ples nebude město dotovat, ale je nutno zapracovat do rozpočtu
2014 výše uvedené částky příjmů a výdajů. Dále Rada města stanovila cenu
vstupenky ve výši 350,-Kč a cenu lístku do tomboly ve výši 10,-Kč.

c)

pravidla pro prodej vstupenek na 6. ples města dne 13.2.2015 takto:
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč bez DPH a více dostanou
maximálně 4 vstupenky zdarma,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč - 9.999,-Kč bez DPH dostanou
maximálně 2 vstupenky zdarma + 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou cenu před
samotným zahájením prodeje vstupenek,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč bez DPH, si mohou zakoupit
maximálně 4 vstupenky za plnou cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- v rámci samotného prodeje vstupenek rada stanovila limit maximálně 8 vstupenek
na osobu (toto omezení se týká také členů organizačního týmu, zaměstnanců radnice i
zastupitelů) s tím, že rezervace vstupenek před zahájením prodeje nebude možná,
- prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ, zahájení prodeje bude předem včas
oznámeno na webu města, na úřední desce, případně v novinách.

USNESENÍ č. RM/54/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Dohody o uznání závazku a jeho postupném pravidelném splácení dle splátkového
kalendáře s panem Jiřím Jonem na částku 5.131,-Kč (nedoplatek z vyúčtování služeb za byt v
čp. 510) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/55/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti na ČR - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I do majetku města, protože po tomto pozemku vede
spojovací chodník pod Waliskem (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/56/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání projektové dokumentace k záměru stavby "Levostranný přítok Úpy v Maršově
I", jejímž investorem by měla být Správa KRNAP, protože dokumentace obsahuje chyby v
pozemcích (neexistence některých parcel uvedených v PD) a k PD není připojena žádost, o co
konkrétně Správa KRNAP žádá, a proto rada požaduje předložení konkrétní žádosti.
USNESENÍ č. RM/57/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu a místostarostu, aby znovu společně vstoupili do jednání s rodinou Kučerových za
účelem odkoupení části pozemku p.p.č. 890 a st.p.č. 108, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem přístupu a příjezdu k nemovitostem kolem bývalé svíčkárny.
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