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Sp. značka: SVO/237/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.2.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:50 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.

Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I

2.

Žádost vlastníků domu čp. 471 o vyřešení majetkoprávních vztahů na přístupovou
cestu k bývalé svíčkárně

3.

Plynovodní přípojka ke sportovní hale (rozhodnutí o odkupu či nikoliv)

4.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v roce 2015

5.

Poptávkové řízení na zpracování pasportu komunikací

6.

Poptávkové řízení na zpracovatele studie využití budovy bývalého kina

7.

Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci

8.

Příprava změny Územního plánu č.3

9.

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

10.

Geodetické zaměření opěrné zdi v Luční ulici u čp. 419

11.

Žádost o souhlas se zhotovením dočasných povodňových stěn

12.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou k terénním
úpravám na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Publikace o historii Svobody - smlouvy o dílo, návrhy

14.

Mapa "Vlastivědné putování po Svobodě"

15.

Kontrola plnění usnesení rady
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1. Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena odložená žádost pana Marka Škardy ze srpna 2013 o zřízení
věcného břemene přístupu na parcele p.p.č. 641/1 k jeho pozemku p.p.č. 641/2, oba v k.ú.
Maršov I. Projednávání žádosti bylo odloženo z důvodu dokončení směny pozemků se
společností Krkonošské papírny a.s. a nového režimu přístupů k nim. Tato směna již byla
dokončena a byla provedena v lednu 2015 v Katastru nemovitostí. V dané záležitosti byla
přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.p.č. 641/1 v k.ú.
Maršov I v rozsahu daném geometrickým plánem (tak jako pro Krkonošské papírny
a.s. - vyznačeno v příloze originálu zápisu) s tím, že věcné břemeno bude sjednáno
ve prospěch vlastníka parcely p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I za předpokladu, že
žadatel uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku, který určí výši náhrady
za zřízení věcného břemene, dále uhradí náklady spojené s vkladem do Katastru
nemovitostí (kolek ve výši 1000 Kč) a vlastní náhradu za věcné břemeno dle
znaleckého posudku. Pokud bude žadatel souhlasit s výše uvedenými podmínkami,
město požaduje zaplacení zálohy ve výši 5000 Kč před objednáním znaleckého
posudku.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady připravil podklady k užívání pozemků
města p.p.č. 489/5 a 489/4, oba v k.ú. Maršov I, které se nacházejí kolem bytového
domu čp. 30 v Černohorské ulici.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/58/6/2015 bylo přijato.

2. Žádost vlastníků domu čp. 471 o vyřešení majetkoprávních vztahů na přístupovou
cestu k bývalé svíčkárně
Radě města byla předložena opětovná žádost vlastníků bytů v domě čp. 471 na náměstí
Svornosti o vyřešení přístupové cesty k domu čp. 471 zezadu od bývalé svíčkárny. Mgr.
Hynek v této souvislosti informoval radu o jednáních s rodinou Kučerových s tím, že jsou
předběžně domluveni na osobní schůzce v polovině února a teprve poté předloží výsledek
jednání radě společně se starostou.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníků bytů v domě čp. 471 na náměstí Svornosti o vyřešení přístupové cesty k
domu čp. 471 zezadu od bývalé svíčkárny s tím, že osobní jednání s rodinou Kučerových
proběhne v polovině února a teprve poté bude radě předložen výsledek jednání.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/59/6/2015 bylo přijato.
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3. Plynovodní přípojka ke sportovní hale (rozhodnutí o odkupu či nikoliv)
Radě města byla předložena stavebním technikem záležitost ohledně plynovodní přípojky ke
sportovní hale. Plynovodní přípojka byla součástí projektu a je tedy součástí hodnoty
investice vedené v majetku města. V průběhu výstavby musela být uzavřena Smlouva o
zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky se společností RWE Distribuční služby, s.r.o.
(viz příloha originálu zápisu, dále jen "provozovatel"), protože se jedná o zákonnou
povinnost, kdy provozovatelem přípojky může být pouze osoba odborně způsobilá a vlastník
není oprávněn přípojku provozovat. Podle informací, které zjistil stavební technik města u
provozovatele, se vlastník přípojky může v budoucnu pokusit o odprodej přípojky
provozovateli a předložil radě postup při odkupu plynovodní přípojky (viz příloha zápisu). Na
základě výše popsaného žádá radu o rozhodnutí, zda si přípojku město ponechá v majetku
nebo se chce pokusit o její odprodej. Odkup plynovodní přípojky je prováděn v souladu s
platným ceníkem provozovatele distribuční soustavy, který je k dispozici na webové adrese
(viz postup). Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby zjistil podmínky případného odprodeje plynovodní přípojky ke
sportovní hale (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/60/6/2015 bylo přijato.
4. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v roce 2015
Radě města byly předloženy následující návrhy dokumentů (oba jsou přílohami originálu
zápisu):
1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015
2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015
Rada se oběma návrhy dokumentů zabývala s tím, že pouze upravila termín pro podávání
žádostí, a to do 31.3.2015 a dále v prvním dokumentu upravila průběžné vyplácení
schváleného finančního příspěvku (zapracováno do přílohy).
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015 a
bylo zapracováno průběžné vyplácení schváleného finančního příspěvku.
b)

dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/61/6/2015 bylo přijato.
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5. Poptávkové řízení na zpracování pasportu komunikací
Radě města byl předložen návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky s názvem "Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu). Návrh výzvy byl zpracován v souladu se Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014. Rada se návrhem zabývala
s tím, že drobné změny byly zapracovány přímo do návrhu v příloze a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim
zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s
názvem "Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
b)

zveřejnění výzvy dle bodu a) tohoto usnesení na profilu zadavatele a dále výběr
předem vybraných pěti zájemců:
- EDIP s.r.o., IČ 254 62 482, Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
- HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň
- Ing. Jaroslav Flegl, IČ 455 46 525, Kosmonautů 248, 530 09 Pardubice
- MDP GEO, s.r.o., IČ 255 88 303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
- Ing. Martin Šolc, IČ 872 59 451, Kociánova 1689, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/62/6/2015 bylo přijato.

6. Poptávkové řízení na zpracovatele studie využití budovy bývalého kina
Radě města byl předložen návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky s názvem "Zpracování studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad
Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Návrh výzvy byl zpracován v souladu se Směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014. Rada se návrhem
zabývala s tím, že drobné změny byly zapracovány přímo do návrhu v příloze a přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona o
veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem "Zpracování
studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a zaslána před vybraným pěti
zájemcům, jejichž výběr byl proveden již na minulém jednání rady pod číslem usnesení
RM/43/5/2014 písm. a).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/63/6/2015 bylo přijato.

4

7. Poptávkové řízení na opravy chodníků po obci
Radě města byly předloženy návrhy dvou výzev včetně zadávací dokumentace:
1) Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim zákona
o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem "Oprava
chodníku v k.ú. Maršov II" (viz příloha originálu zápisu).
2) Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim zákona
o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem "Oprava
chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Návrhy výzev byly zpracovány v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014. Rada se návrhy zabývala, změny nebyly
provedeny a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky s názvem "Oprava chodníku v k.ú. Maršov II" (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a rada provedla výběr
čtyřech uchazečů, kterým bude výzva zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
b)

návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky s názvem "Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a rada
provedla výběr čtyřech uchazečů, kterým bude výzva zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/64/6/2015 bylo přijato.
8. Příprava změny Územního plánu č. 3
Radě města byly předloženy shromážděné návrhy na změnu Územního plánu města č.3 na
základě ukončené lhůty do 31.12.2014 stanovené v Opatření orgánů města č. 2/2014 z
10.3.2014 (viz přílohy originálu zápisu). Do 31.12.2014 byly shromážděny pouze čtyři
návrhy, z toho jeden bez zpětné vazby žadatele. Vzhledem k tomu, že podnětů je zatím málo,
rozhodla rada o prodloužení platnosti Opatření orgánů města č. 2/2014, resp. prodlužení lhůty
pro příjem návrhů na změny územního plánu do 30.6.2015.
Rada dále jednotlivé podané návrhy projednala a konstatovala následující návrhy změn v
územním plánu takto:
- návrh č. 1 - podnět město (pozemky za bytovým domem čp. 178, pod Waliskem) - návrh
změny na území obytná smíšená/transformační
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- návrh č. 2 - podnět pan Josef Košťál (část pozemku na okraji k.ú. Maršov I sousedící s k.ú.
Černá hora v Krkonoších, pod lyžařským vlekem Košťálka) - návrh změny na území pro
sport, rekreaci a cestovní ruch
- návrh č. 3 - podnět město (pozemky st.p.č. 73 a p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II) - návrh změny
na území občanské vybavenosti
- návrh č. 4 - podnět pan Petr Kodet (pozemek p.p.č. 216 v k.ú. Svoboda nad Úpou) - návrh
změny na území čistě obytná RD
Rada se zabývala dalšími potřebami města na změnu územního plánu s tím, že výše uvedené
návrhy doplnila o další podněty:
- rozšíření a prodloužení lokality B3 Luční na výstavbu RD - návrh změny na území čistě
obytná RD
- bílé plochy v současném územním plánu naproti Rýchorskému sídlišti podél Úpy - návrh
změny na území občanské vybavenosti
- pozemek pod bývalým tenisovým kurtem - návrh změny na území občanské vybavenosti
- pozemek naproti čerpací stanici EUROBIT (rovinatá část vedle chodníku) - návrh změny na
území občanské vybavenosti
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení platnosti Opatření orgánů města č. 2/2014 ze dne 10.3.2014, resp.
prodlužení lhůty pro příjem návrhů na změny Územního plánu města Svobody nad
Úpou do 30.6.2015.
projednala
b)
již podané návrhy na změnu územního plánu a konstatovala následující návrhy
změn v územním plánu takto:
- návrh č. 1 - podnět město (pozemky za bytovým domem čp. 178, pod Waliskem) návrh změny na území obytná smíšená/transformační
- návrh č. 2 - podnět pan Josef Košťál (část pozemku na okraji k.ú. Maršov I
sousedící s k.ú. Černá hora v Krkonoších, pod lyžařským vlekem Košťálka) - návrh
změny na území pro sport, rekreaci a cestovní ruch
- návrh č. 3 - podnět město (pozemky st.p.č. 73 a p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II) návrh změny na území občanské vybavenosti
- návrh č. 4 - podnět pan Petr Kodet (pozemek p.p.č. 216 v k.ú. Svoboda nad Úpou)
- návrh změny na území čistě obytná RD
rozhodla
c)
o dalších potřebách města na změnu územního plánu s tím, že uvedené návrhy v
bodě b) tohoto usnesení doplnila o další návrhy:
- rozšíření a prodloužení lokality B3 Luční na výstavbu RD - návrh změny na území
čistě obytná RD
- bílé plochy v současném územním plánu naproti Rýchorskému sídlišti podél Úpy návrh změny na území občanské vybavenosti
- pozemek pod bývalým tenisovým kurtem - návrh změny na území občanské
vybavenosti
- pozemek naproti čerpací stanici EUROBIT (rovinatá část vedle chodníku) - návrh
změny na území občanské vybavenosti
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/65/6/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

9. Vyjádření ke stavbě "Levostranný přítok Úpy v Maršov I" pro Správu KRNAP
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu "Levostranný přítok Úpy v
Maršově I (retenční přehrážka)", jejímž investorem bude Správa KRNAP (viz příloha
originálu zápisu). Stavební technik města informoval radu o jednáních s investorem ohledně
této stavby.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu "Levostranný přítok Úpy v Maršově I
(retenční přehrážka)", jejímž investorem bude Správa KRNAP (viz příloha originálu zápisu),
který byl na jednání rady doplněn a upraven.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/66/6/2015 bylo přijato.
10. Geodetické zaměření opěrné zdi v Luční ulici u čp. 419
Radě města bylo předloženo geodetické zaměření situace za domem čp. 419 v Luční ulici
včetně opěrných zdí. Na základě předloženého geodetického zaměření bylo zjištěno, že
opěrná zeď je z převážné části na pozemku p.p.č. 202, který není ve vlastnictví města, dále
část domu čp. 419 stojí naopak na p.p.č. 688 ve vlastnictví města a rovněž tak i přístupové
schody k domu. Mgr. Hynek konstatoval, že jednou z možných variant je vstoupit do jednání
s vlastníkem domu čp. 419 a dořešit s ním majetkoprávní vyrovnání. Dále Ing. Jiránek navrhl,
aby do příštího jednání rady Ing. Hůrka připravil podklady ze stavebního úřadu na
rekonstrukci či přestavbu domu čp. 419.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
geodetické zaměření situace za domem čp. 419 v Luční ulici včetně opěrných zdí.
Na základě předloženého geodetického zaměření bylo zjištěno, že opěrná zeď je z
převážné části na pozemku p.p.č. 202, který není ve vlastnictví města, dále část
domu čp. 419 stojí na p.p.č. 688, který naopak je ve vlastnictví města a rovněž tak i
přístupové schody k tomuto domu s tím, že jednou z možných variant je vstoupit do
jednání s vlastníkem domu čp. 419 a dořešit s ním majetkoprávní vyrovnání.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku, aby do příštího jednání rady připravil podklady ze stavebního úřadu na
rekonstrukci či přestavbu domu čp. 419.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/67/6/2015 bylo přijato.
11. Žádost o souhlas se zhotovením dočasných povodňových stěn
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o souhlas se
zhotovením dočasné protipovodňové stěny na hranici jejich pozemku a přilehlého chodníku
ve vlastnictví města z betonového materiálu CITYBLOC dle přiloženého ilustračního fota.
Rada se žádostí zabývala společně se stavebním technikem města, zejména tím, zda taková
zábrana vůbec bude splňovat účel a přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o souhlas se zhotovením dočasné
protipovodňové stěny na hranici jejich pozemku a přilehlého chodníku ve vlastnictví města z
betonového materiálu CITYBLOC dle přiloženého ilustračního fota do příští rady s tím, že
taková zábrana nebude plnit účel a s ohledem na již vybudovaný plot u sousedního domu by
bylo vhodné, aby stavební technik projednal jiný způsob řešení (tzv. "ztracené bednění", které
bude alespoň jeden metr od chodníku a plně na jejich pozemku).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/68/6/2015 bylo přijato.
12. Žádost o souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou k
terénním úpravám na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o souhlas vlastníka sousedního
pozemku s terénními úpravami dle předložené žádosti, kdy součástí žádosti kromě dalších
dokumentů, je pozemkový snímek s vyznačením terénních úprav (viz příloha originálu
zápisu). Rada v této věci přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o souhlas vlastníka sousedního pozemku s terénními úpravami dle
předložené žádosti, kdy součástí žádosti kromě dalších dokumentů, je pozemkový snímek s
vyznačením terénních úprav (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada nepovažuje
katastrální mapku za jednoduchou projektovou dokumentaci a požaduje doložit k žádosti o
terénní úpravy okótování těchto terénních úprav směrově i výškově.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/69/6/2015 bylo přijato.
13. Publikace o historii Svobody - smlouvy o dílo, návrhy
Radě města byly předloženy následující návrhy smluv na základě jednání Mgr. Týfy s
ředitelem Okresního archivu Mgr. Reilem, ze kterých vyplývají také platby:
rok 2015
rok 2016
rok 2017
Mgr. Roman Reil
40.000 Kč
60.000 Kč
180.000 Kč
p. Antonín Tichý
10.000 Kč
30.000 Kč
RNDr. Radko Tásler 10.000 Kč
18.000 Kč
Mgr. Martin Kubásek 40.000 Kč
66.000 Kč
Mgr. Václav Horák 40.000 Kč
45.000 Kč
CELKEM
140.000 Kč
219.000 Kč
180.000 Kč
Vzhledem k tomu, že smlouvy jsou koncipovány na celé plnění díla včetně finančního plnění
ceny díla v jednotlivých letech, což není kryto žádným usnesením zastupitelstva, dále
smlouvy neřeší odstoupení od smlouvy, autorství, vlastnictví díla v případě úmrtí zhotovitele,
rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
Mgr. Týfu, aby do příštího jednání rady projednal s ředitelem Okresního archivu
Mgr. Reilem změnu smluvních vztahů tak, aby zhotovitelem díla - publikace o
historii Svobody nad Úpou byl pouze jeden subjekt.
odkládá
b)
projednávání smluv o dílo na zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou s
tím, že požaduje přepracování smlouvy od městského právníka s vyřešením
autorství, odstoupení od smlouvy, řešení vlastnictví díla v případě úmrtí
zhotovitele.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/70/6/2015 bylo přijato.
14. Mapa "Vlastivědné putování po Svobodě"
Starosta předložil radě aktuální informace ohledně projektu zpracování mapy "Vlastivědné
putování po Svobodě" včetně návrhu na 24 bodů, které by měly být v mapě rozpracovány (viz
příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace ohledně projektu zpracování mapy "Vlastivědné putování po
Svobodě" a schvaluje návrh 24 bodů, které by měly být v mapě rozpracovány (viz
příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
pracovní tým na zpracování mapy "Vlastivědné putování po Svobodě" ve složení
Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Týfa a pan Antonín Tichý.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/71/6/2015 bylo přijato.
15. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře
budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/72/6/2015 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 4.2.2015 ve 23,05 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 25.2.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 6.2.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 4.2.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.2.2015
USNESENÍ č. RM/58/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.p.č. 641/1 v k.ú.
Maršov I v rozsahu daném geometrickým plánem (tak jako pro Krkonošské papírny
a.s. - vyznačeno v příloze originálu zápisu) s tím, že věcné břemeno bude sjednáno ve
prospěch vlastníka parcely p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I za předpokladu, že žadatel
uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku, který určí výši náhrady za zřízení
věcného břemene, dále uhradí náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí
(kolek ve výši 1000 Kč) a vlastní náhradu za věcné břemeno dle znaleckého posudku.
Pokud bude žadatel souhlasit s výše uvedenými podmínkami, město požaduje
zaplacení zálohy ve výši 5000 Kč před objednáním znaleckého posudku.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady připravil podklady k užívání pozemků
města p.p.č. 489/5 a 489/4, oba v k.ú. Maršov I, které se nacházejí kolem bytového
domu čp. 30 v Černohorské ulici.
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USNESENÍ č. RM/59/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníků bytů v domě čp. 471 na náměstí Svornosti o vyřešení přístupové cesty k
domu čp. 471 zezadu od bývalé svíčkárny s tím, že osobní jednání s rodinou Kučerových
proběhne v polovině února a teprve poté bude radě předložen výsledek jednání.
USNESENÍ č. RM/60/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby zjistil podmínky případného odprodeje plynovodní přípojky ke
sportovní hale (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/61/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015 a
bylo zapracováno průběžné vyplácení schváleného finančního příspěvku.
b)
dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015.
USNESENÍ č. RM/62/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim
zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s
názvem "Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou" (viz
příloha originálu zápisu).
b)
zveřejnění výzvy dle bodu a) tohoto usnesení na profilu zadavatele a dále výběr
předem vybraných pěti zájemců:
- EDIP s.r.o., IČ 254 62 482, Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
- HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň
- Ing. Jaroslav Flegl, IČ 455 46 525, Kosmonautů 248, 530 09 Pardubice
- MDP GEO, s.r.o., IČ 255 88 303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
- Ing. Martin Šolc, IČ 872 59 451, Kociánova 1689, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
USNESENÍ č. RM/63/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona o
veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem "Zpracování
studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a zaslána před vybraným pěti
zájemcům, jejichž výběr byl proveden již na minulém jednání rady pod číslem usnesení
RM/43/5/2014 písm. a).
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USNESENÍ č. RM/64/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim
a)
zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem
"Oprava chodníku v k.ú. Maršov II" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výzva bude
zveřejněna na profilu zadavatele a rada provedla výběr čtyřech uchazečů, kterým bude výzva
zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

b)

návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim
zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem
"Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výzva
bude zveřejněna na profilu zadavatele a rada provedla výběr čtyřech uchazečů, kterým bude
výzva zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

USNESENÍ č. RM/65/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodloužení platnosti Opatření orgánů města č. 2/2014 ze dne 10.3.2014, resp.
prodlužení lhůty pro příjem návrhů na změny Územního plánu města Svobody nad
Úpou do 30.6.2015.
projednala
již podané návrhy na změnu územního plánu a konstatovala následující návrhy změn v
b)

územním plánu takto:
- návrh č. 1 - podnět město (pozemky za bytovým domem čp. 178, pod Waliskem) - návrh
změny na území obytná smíšená/transformační
- návrh č. 2 - podnět pan Josef Košťál (část pozemku na okraji k.ú. Maršov I sousedící s k.ú.
Černá hora v Krkonoších, pod lyžařským vlekem Košťálka) - návrh změny na území pro
sport, rekreaci a cestovní ruch
- návrh č. 3 - podnět město (pozemky st.p.č. 73 a p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II) - návrh změny
na území občanské vybavenosti
- návrh č. 4 - podnět pan Petr Kodet (pozemek p.p.č. 216 v k.ú. Svoboda nad Úpou) - návrh
změny na území čistě obytná RD

rozhodla
c)
o dalších potřebách města na změnu územního plánu s tím, že uvedené návrhy v bodě
b) tohoto usnesení doplnila o další návrhy:
- rozšíření a prodloužení lokality B3 Luční na výstavbu RD - návrh změny na území
čistě obytná RD
- bílé plochy v současném územním plánu naproti Rýchorskému sídlišti podél Úpy návrh změny na území občanské vybavenosti
- pozemek pod bývalým tenisovým kurtem - návrh změny na území občanské
vybavenosti
- pozemek naproti čerpací stanici EUROBIT (rovinatá část vedle chodníku) - návrh
změny na území občanské vybavenosti
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USNESENÍ č. RM/66/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu "Levostranný přítok Úpy v Maršově I
(retenční přehrážka)", jejímž investorem bude Správa KRNAP (viz příloha originálu zápisu),
který byl na jednání rady doplněn a upraven.
USNESENÍ č. RM/67/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
geodetické zaměření situace za domem čp. 419 v Luční ulici včetně opěrných zdí. Na
základě předloženého geodetického zaměření bylo zjištěno, že opěrná zeď je z
převážné části na pozemku p.p.č. 202, který není ve vlastnictví města, dále část domu
čp. 419 stojí na p.p.č. 688, který naopak je ve vlastnictví města a rovněž tak i
přístupové schody k tomuto domu s tím, že jednou z možných variant je vstoupit do
jednání s vlastníkem domu čp. 419 a dořešit s ním majetkoprávní vyrovnání.
pověřuje
b)
Ing. Hůrku, aby do příštího jednání rady připravil podklady ze stavebního úřadu na
rekonstrukci či přestavbu domu čp. 419.
USNESENÍ č. RM/68/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o souhlas se zhotovením dočasné
protipovodňové stěny na hranici jejich pozemku a přilehlého chodníku ve vlastnictví města z
betonového materiálu CITYBLOC dle přiloženého ilustračního fota do příští rady s tím, že
taková zábrana nebude plnit účel a s ohledem na již vybudovaný plot u sousedního domu by
bylo vhodné, aby stavební technik projednal jiný způsob řešení (tzv. "ztracené bednění", které
bude alespoň jeden metr od chodníku a plně na jejich pozemku).
USNESENÍ č. RM/69/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o souhlas vlastníka sousedního pozemku s terénními úpravami dle
předložené žádosti, kdy součástí žádosti kromě dalších dokumentů, je pozemkový snímek s
vyznačením terénních úprav (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada nepovažuje
katastrální mapku za jednoduchou projektovou dokumentaci a požaduje doložit k žádosti o
terénní úpravy okótování těchto terénních úprav směrově i výškově.
USNESENÍ č. RM/70/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
Mgr. Týfu, aby do příštího jednání rady projednal s ředitelem Okresního archivu Mgr.
Reilem změnu smluvních vztahů tak, aby zhotovitelem díla - publikace o historii
Svobody nad Úpou byl pouze jeden subjekt.
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odkládá
b)
projednávání smluv o dílo na zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou s
tím, že požaduje přepracování smlouvy od městského právníka s vyřešením autorství,
odstoupení od smlouvy, řešení vlastnictví díla v případě úmrtí zhotovitele.
USNESENÍ č. RM/71/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace ohledně projektu zpracování mapy "Vlastivědné putování po
Svobodě" a schvaluje návrh 24 bodů, které by měly být v mapě rozpracovány (viz
příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
pracovní tým na zpracování mapy "Vlastivědné putování po Svobodě" ve složení Ing.
Jiří Špetla, Mgr. Petr Týfa a pan Antonín Tichý.
USNESENÍ č. RM/72/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
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