*MESUX000GBOC*
Sp. značka: SVO/393/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 7. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.2.2015
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.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Oprava chodníku v
k.ú. Maršov II"

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Oprava chodníku v
k.ú. Svoboda nad Úpou"

3.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Zpracování studie
využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou"

4.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Zpracování pasportu
místních komunikací ve Svobodě nad Úpou"

5.

Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na stavbě "Stabilizace svahu
pod čp. 463 ve Staré aleji"

6.

Plynovodní přípojka ke sportovní hale - zjištěné informace ohledně možného odkupu

7.

Podklady k užívání pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I

8.

Podklady ze stavebního úřadu k přestavbě či rekonstrukci domu čp. 419

9.

Žádost o souhlas se zhotovením dočasných povodňových stěn

10.

Pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o prodloužení lhůty pro uvedení dříve pronajatých pozemků do původního
stavu

12.

Výběrové řízení na pronájem restaurace na stadionu v objektu čp. 222

13.

Nabídky na zpracování podkladů pro mikroprojekt "Vlastivědné putování po Svobodě
nad Úpou"

14.

Přepracovaný návrh smlouvy o dílo na zpracování publikace o historii Svobody

15.

Rozšíření ceníku pro platbu za odpady vzniklé při podnikatelské činnosti
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16.

Návrh Smlouvy o poskytování datových služeb

17.

Soudní spor se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s.

18.

Účetní závěrka PO Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení

19.

Novela zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s
vazbou na schválené dokumenty o poskytování finančních příspěvků v roce 2015

20.

Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytů

21.

Poptávkové řízení na výběr projektanta na zpracování PD na přechody pro chodce v
Maršově II

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Oprava chodníku v
k.ú. Maršov II"
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky v rámci poptávkového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Maršov II“. Jedná se o opravu chodníku v délce
cca 350 m podél hlavní silnice, a to po levé straně směrem na Pec (od křižovatky naproti
autobusové zastávce na Pec po křižovatku pod Hančilovými). Předpokládaná cena činila
397.523 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny, vyhodnoceny z hlediska splnění kvalifikačních
předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Výsledek:
nabídka
č.

1
2
3
4

uchazeč

REPARE TRUTNOV s.r.o.
MATEX HK s.r.o.
LTM Krkonoše s.r.o.
STRABAG a.s.

IČO

648 24 781
259 68 807
288 29 689
608 38 744

splnění kvalifikačních
předpokladů

Ano
Ano
Ano
Ano

nabídková cena bez DPH

475.137,30
392.690, -653.681, -525.531, --

Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Maršov II“ výběr
zhotovitele, a to společnost MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší cenu bez
DPH ve výši 392.690,-Kč (s DPH 475.155,-Kč) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/73/7/2015 bylo přijato.
2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Oprava chodníku v
k.ú. Svoboda nad Úpou"
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky v rámci poptávkového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“. Jedná se o opravy
vybraných úseků chodníku v délce cca 500 m podél hlavní silnice (levá strana směrem na
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Pec) od vjezdu do objektu Krkonošských papíren (obálkárna) po přechod pro chodce pod
Sluneční strání. Předpokládaná cena činila 481.572 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny,
vyhodnoceny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny.
Výsledek:
nabídka
č.

1
2
3
4

uchazeč

MATEX HK s.r.o.
REPARE TRUTNOV s.r.o.
LTM Krkonoše s.r.o.
STRABAG a.s.

splnění kvalifikačních
předpokladů

IČO

259 68 807
648 24 781
288 29 689
608 38 744

nabídková cena bez DPH

Ano
Ano
Ano
Ano

477.047, -567.092,65
794.535, -624.324, --

Vítěznou nabídkou se v rámci tohoto poptávkového řízení stala společnost MATEX HK s.r.o., která

nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 477.047,-Kč (s DPH 577.227,-Kč). Tato cena podle
podmínek poptávkového řízení musí být platná do 30.6.2015. Vzhledem k tomu, že
v rozpočtu na rok 2015 je vyčleněno na opravy chodníků pouze 800 tis. Kč a v rámci
předchozího bodu byla již schválena oprava chodníku v Maršově II v hodnotě 475.155 Kč
včetně DPH, zbývá na opravy dalších chodníků pouze cca 325.000 Kč. Výsledná nabídka na
opravu chodníku ve Svobodě je však o cca 252.000 Kč vyšší, a proto bylo přijato následující
usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“
výběr zhotovitele, a to společnost MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 477.047,-Kč (s DPH 577.227,-Kč) s tím, že rada předloží zastupitelstvu
(termín jednání je plánován na polovinu dubna 2015) v rámci návrhu rozpočtového opatření
navýšení položky na opravy chodníků po obci o částku 252.000 Kč (viz zápis). Pokud bude
rozpočtové opatření zastupitelstvem schváleno, rada se vrátí k výběru zhotovitele a potvrdí
výběr svým usnesením, v opačném případě poptávkové řízení zruší.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/74/7/2015 bylo přijato.
3. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Zpracování studie
využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky v rámci poptávkového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Zpracování studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad
Úpou“. Předpokládaná cena činila 50.000 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny, vyhodnoceny
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky v souladu s výzvou. Cena byla vyhodnocena včetně DPH, protože někteří
z uchazečů nejsou plátci DPH (podrobný výpočet hodnocení v příloze originálu zápisu).
Výsledek:
nabídka
č.

uchazeč

IČO

splnění
kvalifikačních
předpokladů

1
2
3
4

Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. Marek Pavlíček
Ing. arch. Karel Bařinka
INS spol. s r.o.

707 35 352
412 27 221
163 30 404
601 09 971

Ano
Ano
Ano
Ano

3

nabídková
cena s DPH

45.000
60.500
37.900
38.000

hodnocení
vzorové
studie

1
2
4
3

celkový počet
bodů dle váhy
kritéria

66,46
58,85
100,00
80,20

Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování studie využití budovy čp. 473
(bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to Ing. arch. Karla Bařinku, se
sídlem Trnkova 2714/146, 628 00 Brno – Líšeň, IČ 163 30 404, který nabídl nejvýhodnější
nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky za cenu ve výši 37.900,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/75/7/2015 bylo přijato.
4. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení "Zpracování
pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky v rámci poptávkového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou“.
Předpokládaná cena činila do 150.000 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny, vyhodnoceny
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH v souladu s výzvou.
Výsledek:
nabídka
č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

uchazeč

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

HRDLIČKA spol. s r.o.
EDIP s.r.o.
TopGis, s.r.o.
GEOVAP, spol. s r.o.
CZECH Consult, spol. s r.o.
CheckTerra s.r.o.
MAPSTEEL s.r.o.
HPN projekt s.r.o.

IČO

457 97 170
186 01 227
254 62 482
291 82 263
150 49 248
630 73 463
017 24 495
277 88 393
015 12 595

splnění
kvalifikačních
předpokladů

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

nabídková cena bez DPH

85.000
89.000
86.000
95.095
148.000
117.600
69.800
98.580
57.500

Nabídka číslo 9 byla vyřazena vzhledem k tomu, že součástí nabídkové ceny nebylo ocenění
dopravního značení, které mělo být v souladu s výzvou součástí celkové nabídkové ceny.
Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve
Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost CheckTerra s.r.o., se sídlem Tyršovo
náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
69.800,-Kč (s DPH 84.458,-Kč) s tím, že předložený návrh smlouvy o dílo bude upraven a
doplněn do příštího jednání rady, mimo jiné zejména o režim smluvních pokut pro případ
nesplnění termínu plnění (500 Kč za každý den prodlení), přičemž nebude dotčena povinnost
zhotovitele předat dílo v rozsahu stanoveném smlouvou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/76/7/2015 bylo přijato.
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5. Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na stavbě "Stabilizace
svahu pod čp. 463 ve Staré aleji"
Radě města bylo předloženo Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na
stavbě "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" č.j. SVO/346/2015, které bylo
doručeno městu dne 10.2.2015 jako spoluvlastníkovi některých dotčených nemovitostí,
kterých se rozhodnutí týká. Jedná se o objekt rozpadlé opěrné zdi pod čp. 463 ve Staré aleji
(která je ve spoluvlastnictví města společně s paní Vladimírou Zapadlovou) a s tím související
stabilizací svahu nad zdí včetně zajištění kolny (ve výlučném vlastnictví paní Vladimíry
Zapadlové). Rozhodnutí stavebního úřadu, resp. státní správy bylo vydáno ve veřejném zájmu
vlastníkům dotčené stavby, a to s ohledem na technický stav, který ohrožuje zdraví a životy
osob nebo zvířat, ohrožuje bezpečnost a sousední stavby a hrozí značné riziko vzniku škod na
majetku i životech. Z rozhodnutí vyplývá, že pokud účastníci řízení nedodrží lhůty (provedení
prací do 30.4.2015), zajistí provedení nutných zabezpečovacích prací stavební úřad
prostřednictvím stavebního podnikatele, odborně způsobilého, přičemž odvolání nemá podle
stavebního zákona odkladný účinek. Nařízené nutné zabezpečovací práce se provádějí dle
stavebního zákona na náklad vlastníků, pokud se vlastníci nedohodnou na úhradě nákladů a
nedodrží lhůty, náklady uhradí obec a na vlastnících je bude vymáhat.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na stavbě "Stabilizace svahu pod
čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" č.j. SVO/346/2015, které bylo doručeno městu dne 10.2.2015
jako spoluvlastníkovi některých dotčených nemovitostí, kterých se rozhodnutí týká s tím, že
město se nebude proti tomuto rozhodnutí odvolávat a neprodleně vyzve paní Vladimíru
Zapadlovou (jakožto spoluvlastníka některých dotčených staveb - opěrná zeď, a výlučného
vlastníka zbývajících - kolna, svah) ke společnému jednání za účelem sjednání dohody o
společném postupu při provádění nařízených zabezpečovacích pracích v souladu s výše
uvedeným rozhodnutím včetně společného financování, o průběhu poptávkového řízení na
výběr zhotovitele (přičemž paní Zapadlová by měla být členem výběrové komise) apod. s tím,
že výsledek jednání bude předložen na příštím jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/77/7/2015 bylo přijato.
6. Plynovodní přípojka ke sportovní hale - zjištěné informace ohledně možného
odkupu
Stavební technik města seznámil radu se získanými informacemi ohledně možného odkupu
plynovodní přípojky ke sportovní hale. Město splňuje tři ze čtyř podmínek, podle
předběžného výpočtu by odkupní cena měla činit 100% pořizovací ceny. Poslední
podmínkou, kterou město musí splnit, je sjednání věcného břemene k pozemkům dotčeným
přípojkou v šíři jeden metr na obě strany. Toto ochranné pásmo však zasahuje částečně na
pozemek manželů Buňatových.
Na základě výše uvedených informací rada přijala usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně možného odkupu plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz zápis) s tím,
že rada pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s manželi Buňatovými za účelem sjednání
věcného břemene (ochranné pásmo k plynovodní přípojce) tak, jak je popsáno v zápise.
Pokud budou souhlasit, město zadá zpracování geodetického plánu a celou záležitost předá k
projednání nejbližšímu zastupitelstvu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/78/7/2015 bylo přijato.
7. Podklady k užívání pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně užívání pozemků v lokalitě kolem
domu čp. 30 v Černohorské ulici, a to s ohledem na dokončenou směnu pozemků se
společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Po diskusi nad tímto materiálem se rada shodla
na následujícím postupu, který byl zapracován do těchto usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ukončení nájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (část, která je nyní
geometrickým plánem ze směny pozemků se společností KRKONOŠSKÉ
PAPÍRNY a.s. dotčena věcným břemenem, resp. služebností stezky a cesty pro
přístup k pozemkům pro všechny vlastníky v dané lokalitě). Pokud nebude nájemce
(Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30) souhlasit s ukončením nájmu
dohodou, pak město vypoví nájem. Poté bude Společenství vlastníků BJ čp. 30
nabídnuta větší právní jistota v podobě zřízení věcného břemene, resp. zřízení
služebnosti stezky a cesty v rozsahu dle výše uvedeného GP ve prospěch vlastníků
okolních pozemků p.p.č. 641/4, p.p.č. 640 a st.p.č. 96/1, vše v k.ú. Maršov I.
b)
provedení revize nájemních smluv p.p.č. 489/4 a 489/5, obě v k.ú. Maršov I
(nájemci: Společenství vlastníků BJ čp. 30 a pan Václav Holeček) v souladu s
platným Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014, případně oběma nájemcům nabídnout prodej
pozemků, o kterém však musí rozhodnout zastupitelstvo.
c)

provedení revize nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I,
která není dotčena služebností stezky a cesty (nájemce pan Zdeněk Šafář), a to opět
v souladu s platným Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví
města Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014 podle účelu skutečného využívání části
pozemku (umístění objektu garáže + skládka dřeva).

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/79/7/2015 bylo přijato.
8. Podklady ze stavebního úřadu k přestavbě či rekonstrukci domu čp. 419
Radě města byly předloženy podklady ze stavebního úřadu ohledně přístavby domu čp. 419 v
Kostelní ulici. Vzhledem k omluvené absenci Ing. Hůrky (dovolená) na jednání rady rada
přijala usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podkladů ze stavebního úřadu ohledně přístavby domu čp. 419 v Kostelní ulici
do příštího jednání rady vzhledem k omluvené absenci Ing. Hůrky (dovolená) na jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/80/7/2015 bylo přijato.
9. Žádost o souhlas se zhotovením dočasných povodňových stěn
Stavební technik seznámil radu s výsledkem jednání se zástupci Společenství vlastníků BJ
Spojovací čp. 113 ohledně vybudování dočasné protipovodňové stěny z betonového materiálu
CITYBLOC. Společenství odmítlo jiný způsob řešení, protože se potýká s nedostatkem
finančních prostředků, přestože jim stavební technik vysvětlil, že jejich navrhované řešení
nebude plnit účel, pokud by přišla opět povodňová vlna jako před dvěma lety. Nicméně
požádal, aby Společenství bylo vyhověno s ohledem na jejich strach z případného opakování
povodně a vysvětlil, že betonové zábrany v délce cca 10 metrů nebudou nijak omezovat
provoz chodníku ani zimní údržbu.
Rada města na základě výše uvedeného tedy přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o vybudování dočasné protipovodňové
stěny z betonového materiálu CITYBLOC s tím, že bude zachováno 50 cm ochranné pásmo
mezi chodníkem a betonovými bloky kvůli zimní údržbě a také kvůli ochraně, resp. zamezení
poškozování betonových bloků při provádění zimní údržby a dále v případě potřeby opravy
veřejného osvětlení na své náklady bloky odsunou, toto vše bude sjednáno formou
jednoduché písemné dohody mezi městem a Společenstvím vlastníků Spojovací čp. 113.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/81/7/2015 bylo přijato.
10. Pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru města byla radě předložena žádost manželů
Miškovských o pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se
zveřejněným záměrem.
V dané záležitosti rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 34 m2
v souladu se zveřejněným záměrem města č.1/2015 manželům Jitce a Vratislavu
Miškovským.
b)

podmínky nájmu dle bodu a) tohoto usnesení takto:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
- část pozemku p.p.č. 500/1 na parkování o výměře cca 12 m2 - výše nájmu v
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souladu s Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou - položka 10, tj. 200 Kč ročně s tím, že pokud bude město
potřebovat realizovat stavební záměr (např. umístění inženýrské sítě), budou
nájemci povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde
chráničku na své náklady, aby se nemusely do budoucna znovu rozebírat,
- část pozemku p.p.č. 500/1 s povoleným zásypem o výměře cca 22 m2 za účelem
sekání a udržování od jara do podzimu - výše nájmu v souladu s Ceníkem
nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou položka 1, tj. 2 Kč / 1 m2/ rok s tím, že v zimních měsících bude možné na tuto část
pozemku odkládat sníh bez překážek v rámci zimní údržby prováděné městem a
dále s tím, že město nebude zodpovídat za případnou škodu, pokud dojde k
poškození plotu ve vlastnictví nájemce vlivem pohybu zeminy v zásypu a dále
pokud bude město potřebovat realizovat stavební záměr (např. umístění inženýrské
sítě), budou nájemci povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a
umístit zde chráničku na své náklady, aby se nemusely do budoucna znovu
rozebírat,
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/82/7/2015 bylo přijato.
11. Žádost o prodloužení lhůty pro uvedení dříve pronajatých pozemků do původního
stavu
Radě města byly předloženy následující písemnosti:
1) Oznámení o ukončené fůzi společnosti AMULET Care s.r.o. a Léčebné lázně
Bohdaneč a.s.,
2) Žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. o prodloužení lhůty pro uvedení dříve
pronajatých pozemků do původního stavu.
Jedná se o pozemky v Lázeňské ulici, které sousedí s pobytovým zařízením Alzheimer
centrum, kde měl vzniknout park pro klienty i pro veřejnost. V důsledku neplnění podmínek
nájemní smlouvy město smlouvu vypovědělo s tím, že opakovaně vyzývalo v souladu se
smlouvou nájemce, aby uvedl pozemky do původního stavu. Lhůta pro splnění této povinnosti
skončila 7.2.2015, vyklizení nebylo provedeno i přes opakované urgence a nástupnická
společnost žádá město o prodloužení lhůty do 31.5.2015.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s navrhovaným termínem 31.5.2015 uvedení dříve pronajatých pozemků do původního stavu v
žádosti od společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Jedná se o pozemky v Lázeňské ulici, které
sousedí s pobytovým zařízením Alzheimer centrum, kde měl vzniknout park pro klienty i pro
veřejnost. V důsledku neplnění podmínek nájemní smlouvy město smlouvu vypovědělo s tím, že
opakovaně vyzývalo v souladu se smlouvou nájemce, aby uvedl pozemky do původního stavu.
Lhůta pro splnění této povinnosti skončila 7.2.2015.
Rada města požaduje okamžité odstranění neoprávněně navezené zeminy (skládky) s tím, že
požaduje, aby správce místního poplatku z veřejného prostranství neprodleně vyměřil platebním
výměrem společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. zábor veřejného prostranství od 8.2.2015 (tj.
ode dne uplynutí lhůty pro vyklizení pozemků dle nájemní smlouvy) dle platné obecně závazné
vyhlášky města, tj. 4 Kč/1 m2/ 1 den, a to do dne skutečného vyklizení. Rada požaduje vydání
platebního výměru vždy s měsíční periodou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/83/7/2015 bylo přijato.
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12. Výběrové řízení na pronájem restaurace na stadionu v objektu čp. 222
Radě města byl předložen návrh znění výběrového řízení na nájem nebytových prostor
restaurace v objektu čp. 222 na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu). Rada se
návrhem zabývala, společně jej upravila (zaznamenáno do přílohy) a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh znění výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v objektu
čp. 222 na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu, včetně zapracovaných úprav) s
tím, že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 18.3.2015 a otevírání obálek proběhne na
8. schůzi Rady města dne 18.3.2015 od 18,00 hodin.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/84/7/2015 bylo přijato.
13. Nabídky na zpracování podkladů pro mikroprojekt "Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou"
Starosta města předložil radě dvě nabídky na zpracování podkladů pro výše uvedený
mikroprojekt:
1) Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad
Úpou, IČ 474 64 887 - nabídka včetně DPH 84.095 Kč
2) Petr Janák, se sídlem Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec králové, IČ 728 80 112 nabídka 85.000 Kč (uchazeč není plátce DPH)
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 84.095 Kč včetně DPH od společnosti Česká speleologická
společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887 za
zpracování podkladů pro mikroprojekt "Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou".
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/85/7/2015 bylo přijato.
14. Přepracovaný návrh smlouvy o dílo na zpracování publikace o historii Svobody
Radě města byly předloženy aktuální informace o jednáních s případnými autory publikace o
historii Svobody a také informace od městského právníka, který se zabýval návrhem
smluvních vztahů, který byl radě předložen na minulém jednání rady.
Mgr. Týfa informoval přítomné, že pan ředitel Okresního archivu v Trutnově je státním
zaměstnancem, a tudíž nemůže provozovat podnikatelskou činnost a převzít tak na sebe
všechny smluvní vztahy s ostatními spoluautory. Nicméně souhlasí s úpravou jednotlivých
smluv dle návrhu rady a nemá problém se stát garantem chystaného projektu vydání publikace
o historii Svobody včetně vzájemné zastupitelnosti.
Bylo hlasováno o usnesení:

9

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace o jednání s ředitelem Okresního archivu v Trutnově ohledně
smluvních vztahů (viz zápis) s tím, že akceptuje budoucí uzavření s pěti
jednotlivými zhotoviteli, kteří se budou podílet na vydání publikace o historii
Svobody (viz zápis z minulého jednání rady)
pověřuje
b)
městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil pro dubnové jednání
zastupitelstva jednotlivé smluvní vztahy s budoucími autory publikace o historii
Svobody tak, aby ve smlouvách bylo zajištěno mimo jiné, že dílo bude od počátku
ve vlastnictví objednatele včetně ujednání o způsobu průběžného předávání
rozpracovaného díla, garance hlavního autora, vzájemná zastupitelnost apod. s tím,
že celá záležitost včetně dopracovaných návrhů smluvních vztahů bude předložena
na dubnové jednání zastupitelstva za účelem zabezpečení financování v dalších
letech 2016 a 2017 (tento projekt bude vyjmut ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 s ohledem na speciální charakter
projektu, kdy směrnice umožňuje v souladu s odstavcem 6 písm. f) této směrnice
některé akce vyloučit).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/86/7/2015 bylo přijato.
15. Rozšíření ceníku pro platbu za odpady vzniklé při podnikatelské činnosti
Mgr. Schön předložil radě návrh na doplnění ceníku pro Smlouvy o využití systému
zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem, a to s ohledem na potřebu jej
aktualizovat tak, aby nabídka města vůči podnikatelským subjektům byla konkurenceschopná.
Mgr. Schön proto navrhl usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění ceníku pro Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním
odpadem, a to s ohledem na potřebu jej aktualizovat tak, aby nabídka města vůči
podnikatelským subjektům byla konkurenceschopná o položku:
- uzavřený kancelářský prostor se sazbou 50 Kč/ m2 / rok, maximálně však 1200 Kč bez DPH
ročně
- oprava stávajících položek ceníku pro ubytovací a stravovací zařízení v jednom objektu a
ostatní provozovny, kde se doplňuje k sazbám údaj "rok".
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/87/7/2015 bylo přijato.
16. Návrh Smlouvy o poskytování datových služeb
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytování datových služeb, která se týka
připojení k internetu pro radnici a školu. Vzhledem k tomu, že navrhované znění smlouvy
není v souladu s novým občanským zákoníkem a bezplatné poskytnutí služby není právně
možné, rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o poskytování datových služeb, která se týká připojení k
internetu pro radnici a školu (viz zápis) s tím, že Mgr. Hynek nabídl, že připraví smluvní
vztahy pro město do 15.4.2015.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/88/7/2015 bylo přijato.
17. Soudní spor se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Radě města byl předložen email Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z advokátní
kanceláře JUDr. Bébra (viz příloha originálu zápisu), který se zabývá soudním sporem se
společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., ve kterém žádá město o rozhodnutí ve dvou
otázkách:
1) Zda město zvažuje použití mimořádného opravného prostředku v prohraném soudním
sporu (podrobněji viz prosincové jednání zastupitelstva), a to možnost tzv. dovolání - lhůta
pro podání dovolání je do 5.3.2015.
2) Jakým směrem chce město pokračovat v pokračujícím řízení o zaplacení částky
236.810 Kč jako 50% odměny za činnost společnosti INGENIRING KRKONOŠE, a.s.,
zaplacené městem v říjnu 2006. Žaloba byla podána městem v prosinci 2007 a řízení bylo
přerušeno do právní moci rozhodnutí ve výše popisovaném řízení v bodě 1). Jelikož to již
pravomocně skončilo, bylo do advokátní kanceláře aktuálně doručeno rozhodnutí, podle
kterého se v řízení pokračuje (viz příloha originálu zápisu). Dle sdělení Mgr. Kutnara bez
podání dovolání ve výše popsaném řízení v bodě 1) je zřejmé, že toto řízení skončí
zamítnutím žaloby Svobody nad Úpou a povinností platit další náklady řízení protistraně.
Mgr. Kutnar konstatuje, že pokud tedy město považujete celou více než 8 let starou záležitost
za skončenou a dovolání podávat nechce, pak je na místě vzít tuto žalobu města Svoboda nad
Úpou zpět, tím řízení zastavit a minimalizovat náklady řízení s tímto druhým řízením spojené.
Současně by došlo k vrácení části již zaplaceného soudního poplatku.
Rada města se danou záležitostí zabývala s tím, že Mgr. Hynek si vyžádal zápis z
prosincového jednání zastupitelstva dne 17.12.2014 , ve kterém je mimo jiné uvedeno:
"Mgr. Hynek vysvětlil všem přítomným, o co se jednalo v prohraném soudním sporu se
společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., včetně možnosti v tomto sporu použít
mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu a záleží na zastupitelstvu,
zda projeví vůli pokračovat. Nicméně povinnosti zaplatit částku cca 560.000 Kč se město
nezbaví a musí ji uhradit neprodleně po doručení rozsudku, jinak se vystavuje riziku případné
exekuce."
Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo na tomto prosincovém jednání nevyslovilo formou
usnesení pro pokračování v soudním sporu formou dovolání, rada z tohoto vyvodila, že město
nemá již zájem v prvním soudním sporu pokračovat, a tedy na první dotaz Mgr. Kutnara bude
v tomto smyslu odpovězeno.
Co se týká druhého dotazu - s ohledem na výši částky 236.810 Kč, která je předmětem
druhého soudního sporu, kde je město žalobcem, rada předává záležitost k projednání na
dubnovém jednání zastupitelstvu.
Byla zformulována následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z advokátní kanceláře JUDr. Bébra
(viz příloha originálu zápisu), který se zabývá soudním sporem se společností
INGENIRING KRKONOŠE a.s., o rozhodnutí zda město zvažuje použití
mimořádného opravného prostředku v prohraném soudním sporu (podrobněji viz
prosincové jednání zastupitelstva a dále viz zápis), a to možnost tzv. dovolání s tím,
že vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo na prosincovém jednání dne 17.12.2014
nevyslovilo formou usnesení pro pokračování v soudním sporu formou dovolání,
rada z tohoto vyvozuje, že město nemá již zájem v tomto soudním sporu
pokračovat.
předává
b)
zastupitelstvu k projednání žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z
advokátní kanceláře JUDr. Bébra (viz příloha originálu zápisu), který se zabývá
soudním sporem se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., ve které žádá
město o rozhodnutí, jaký směrem chce město pokračovat v pokračujícím řízení o
zaplacení částky 236.810 Kč jako
50% odměny za činnost společnosti
INGENIRING KRKONOŠE, a.s., zaplacené městem v říjnu 2006 (podrobně viz
zápis), a to s ohledem na výši částky 236.810 Kč, která je předmětem druhého
soudního sporu, kde je město žalobcem.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/89/7/2015 bylo přijato.
18. Účetní závěrka PO Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení
Radě města byly předloženy účetní výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace za rok
2014 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) společně s dalšími přílohami (které jsou
přílohami originálu zápisu):
1) Komentář k účetní závěrce za rok 2014 – zapojení rezervního fondu
2) Přehled o hospodářském výsledku PO za rok 2014 a návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů PO
3) Podrobný přehled hospodaření v roce 2014
K dané problematice neměl nikdo z radních dotazy ani připomínky a bylo hlasováno o
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 166.473,60 Kč
dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2014 včetně zapojení rezervního fondu ve výši 36.043,-Kč na nákup počítače v roce
2014 z důvodu potřeby zapojení daňové úspory z roku 2011.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/90/7/2015 bylo přijato.
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19. Novela zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s
vazbou na schválené dokumenty o poskytování finančních příspěvků v roce 2015
Tajemnice informovala radu o tom, že došlo k zásadní novele zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen "zákon"), která nabyla účinnosti
20.2.2015, a zásadním způsobem mění, resp. zpřísňuje poskytování finančních příspěvků z
obecních rozpočtů. Poskytování dotací bude možné pouze prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy s následným povinným předložením finančního vypořádání. Od 1.7.2015 se budou
muset veřejnoprávní smlouvy s dotací nad 50.000 zveřejňovat (§10d zákona). S tímto souvisí
i provádění veřejnosprávních kontrol použití finančních prostředků s případnou vazbou na
porušení rozpočtové kázně (§ 22 zákona). Porušení zákona je považováno za správní delikt
(§ 22a zákona) s tím, že za tento delikt se ukládá pokuta do 1.000.000 Kč. Veřejnoprávní
smlouvu je třeba uzavřít, i když město poskytne třeba jen 500 Kč. V této souvislosti tajemnice
informovala radu, že zjišťovala a konzultovala danou problematiku u právníka na Krajském
úřadě, u městského právníka, u auditorů, zároveň předložila různá stanoviska daňových
odborníků na danou problematiku a vzhledem k tomu, že názory jsou různé a zatím není
dostupný žádný výklad novely ze strany MF ČR, doporučuje radě přehodnotit již vydaná
pravidla pro poskytování finančních prostředků a vydat k nim dodatek nebo je vydat v úplně
novém znění v souladu s novelou zákona, protože právě povinnost uzavřít veřejnoprávní
smlouvu na poskytnutí dotace je zásadní a současná pravidla s uzavřením jakékoliv smlouvy
vůbec nepočítají. Zároveň způsob vyplácení je nastaven odlišně od novely zákona, pravidla
vůbec nepočítají s finančním vypořádáním, což je rovněž nová zákonná povinnost atd.
Tajemnice radě předložila návrh dodatku k oběma již vydaným dokumentům a také návrh
úplného nového znění (viz přílohy originálu zápisu) k výběru varianty.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/375/2015
vydaná dne 9.2.2015.
b)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 č.j. SVO/376/2015
vydaná dne 9.2.2015.
schvaluje
c)
nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity
v roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění k 20.2.2015 (viz příloha
originálu zápisu).
d)

nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v
roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění k 20.2.2015 (viz příloha
originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/91/7/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

20. Oznámení ředitelky DPS o uvolnění bytů
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o uvolnění celkem tří bytů, z toho dva
pro jednotlivce a jeden pro dvojici. Zároveň byl radě předložen aktuální pořadník žádostí, ve
kterém jsou evidovány pouze dvě žádosti o přidělení bytu pro dvojice. Tajemnice informovala
radu, že podle předběžných informací první žadatel (trvalý pobyt Mladé Buky) byt odmítne s
ohledem na zdravotní stav a také na povinnost zaplatit 80.000 Kč. Byty pro jednotlivce není
komu přidělit, protože pořadník žádostí je v současné době prázdný. Na základě těchto
informací byly podány následující návrhy usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Mgr. Hynkovou, aby do příštího jednání rady připravila koncept změn Pravidel pro
přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to s ohledem na skutečnost, že
v současné době dva prázdné byty pro jednotlivce není komu přidělit, poněvadž
Pořadník žádostí je prázdný a všechny žádosti byly vyřízeny.
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 19 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou podle platného
Pořadníku žádostí ze dne 3.2.2015, tj. paní Evě Němcové. Pokud paní Němcová
odmítne, tak nabídnout přidělení bytu paní Miluši Stejskalové.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/92/7/2015 bylo přijato.

21. Poptávkové řízení na výběr projektanta na zpracování PD na přechody pro chodce
v Maršově II
Mgr. Hynek požádal o doplnění programu o tento bod s tím, že je třeba nejpozději do
15.4.2015 připravit výběrové řízení na projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci
na zřízení přechodů pro chodce v Maršově II včetně vybudování chodníku po pravé straně od
mostu směrem na Pec k autobusové zastávce s tím, že jeden přechod bude v místě u hospůdky
u Karla IV. a druhý přechod bude před autobusovou zastávkou na Pec v Maršově II.
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že nejpozději do 15.4.2015 bude připraveno výběrové řízení na projektanta, který zpracuje
projektovou dokumentaci na zřízení přechodů pro chodce v Maršově II včetně vybudování
chodníku po pravé straně od mostu směrem na Pec k autobusové zastávce s tím, že jeden
přechod bude v místě u hospůdky u Karla IV. a druhý přechod bude před autobusovou
zastávkou na Pec v Maršově II.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/93/7/2015 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 25.2.2015 ve 23,20 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 18.3.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
27.2.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 7. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 25.2.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 7. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 25.02.2015
USNESENÍ č. RM/73/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Maršov II“ výběr
zhotovitele, a to společnost MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší cenu bez
DPH ve výši 392.690,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/74/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“
výběr zhotovitele, a to společnost MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 477.047,-Kč (s DPH 577.227,-Kč) s tím, že rada předloží zastupitelstvu
(termín jednání je plánován na polovinu dubna 2015) v rámci návrhu rozpočtového opatření
navýšení položky na opravy chodníků po obci o částku 252.000 Kč (viz zápis). Pokud bude
rozpočtové opatření zastupitelstvem schváleno, rada se vrátí k výběru zhotovitele a potvrdí
výběr svým usnesením, v opačném případě poptávkové řízení zruší.
USNESENÍ č. RM/75/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování studie využití budovy čp. 473
(bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to Ing. arch. Karla Bařinku, se
sídlem Trnkova 2714/146, 628 00 Brno – Líšeň, IČ 163 30 404, který nabídl nejvýhodnější
nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky za cenu ve výši 37.900,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/76/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve
Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost CheckTerra s.r.o., se sídlem Tyršovo
náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
69.800,-Kč (s DPH 84.458,-Kč) s tím, že předložený návrh smlouvy o dílo bude upraven a
doplněn do příštího jednání rady, mimo jiné zejména o režim smluvních pokut pro případ
nesplnění termínu plnění (500 Kč za každý den prodlení), přičemž nebude dotčena povinnost
zhotovitele předat dílo v rozsahu stanoveném smlouvou.
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USNESENÍ č. RM/77/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na stavbě "Stabilizace svahu pod
čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" č.j. SVO/346/2015, které bylo doručeno městu dne 10.2.2015
jako spoluvlastníkovi některých dotčených nemovitostí, kterých se rozhodnutí týká s tím, že
město se nebude proti tomuto rozhodnutí odvolávat a neprodleně vyzve paní Vladimíru
Zapadlovou (jakožto spoluvlastníka některých dotčených staveb - opěrná zeď, a výlučného
vlastníka zbývajících - kolna, svah) ke společnému jednání za účelem sjednání dohody o
společném postupu při provádění nařízených zabezpečovacích pracích v souladu s výše
uvedeným rozhodnutím včetně společného financování, o průběhu poptávkového řízení na
výběr zhotovitele (přičemž paní Zapadlová by měla být členem výběrové komise) apod. s tím,
že výsledek jednání bude předložen na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/78/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně možného odkupu plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz zápis) s tím,
že rada pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s manželi Buňatovými za účelem sjednání
věcného břemene (ochranné pásmo k plynovodní přípojce) tak, jak je popsáno v zápise.
Pokud budou souhlasit, město zadá zpracování geodetického plánu a celou záležitost předá k
projednání nejbližšímu zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/79/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ukončení nájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (část, která je nyní
geometrickým plánem ze směny pozemků se společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY
a.s. dotčena věcným břemenem, resp. služebností stezky a cesty pro přístup k
pozemkům pro všechny vlastníky v dané lokalitě). Pokud nebude nájemce
(Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30) souhlasit s ukončením nájmu
dohodou, pak město vypoví nájem. Poté bude Společenství vlastníků BJ čp. 30
nabídnuta větší právní jistota v podobě zřízení věcného břemene, resp. zřízení
služebnosti stezky a cesty v rozsahu dle výše uvedeného GP ve prospěch vlastníků
okolních pozemků p.p.č. 641/4, p.p.č. 640 a st.p.č. 96/1, vše v k.ú. Maršov I.
b)
provedení revize nájemních smluv p.p.č. 489/4 a 489/5, obě v k.ú. Maršov I (nájemci:
Společenství vlastníků BJ čp. 30 a pan Václav Holeček) v souladu s platným
Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad
Úpou ze dne 10.3.2014, případně oběma nájemcům nabídnout prodej pozemků, o
kterém však musí rozhodnout zastupitelstvo.
c)

provedení revize nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I,
která není dotčena služebností stezky a cesty (nájemce pan Zdeněk Šafář), a to opět v
souladu s platným Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví
města Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014 podle účelu skutečného využívání části
pozemku (umístění objektu garáže + skládka dřeva).
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USNESENÍ č. RM/80/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podkladů ze stavebního úřadu ohledně přístavby domu čp. 419 v Kostelní ulici
do příštího jednání rady vzhledem k omluvené absenci Ing. Hůrky (dovolená) na jednání rady.
USNESENÍ č. RM/81/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o vybudování dočasné protipovodňové
stěny z betonového materiálu CITYBLOC s tím, že bude zachováno 50 cm ochranné pásmo
mezi chodníkem a betonovými bloky kvůli zimní údržbě a také kvůli ochraně, resp. zamezení
poškozování betonových bloků při provádění zimní údržby a dále v případě potřeby opravy
veřejného osvětlení na své náklady bloky odsunou, toto vše bude sjednáno formou
jednoduché písemné dohody mezi městem a Společenstvím vlastníků Spojovací čp. 113.
USNESENÍ č. RM/82/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 24 m2 v
souladu se zveřejněným záměrem města č.1/2015 manželům Jitce a Vratislavu
Miškovským.
b)
podmínky nájmu dle bodu a) tohoto usnesení takto:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
- část pozemku p.p.č. 500/1 na parkování o výměře cca 12 m2 - výše nájmu v souladu
s Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad
Úpou - položka 10, tj. 200 Kč ročně s tím, že pokud bude město potřebovat realizovat
stavební záměr (např. umístění inženýrské sítě), budou nájemci povinni na své
náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde chráničku na své náklady, aby
se nemusely do budoucna znovu rozebírat,
- část pozemku p.p.č. 500/1 s povoleným zásypem o výměře cca 22 m2 za účelem
sekání a udržování od jara do podzimu - výše nájmu v souladu s Ceníkem nájemného
a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou - položka 1, tj. 2
Kč / 1 m2/ rok s tím, že v zimních měsících bude možné na tuto část pozemku
odkládat sníh bez překážek v rámci zimní údržby prováděné městem a dále s tím, že
město nebude zodpovídat za případnou škodu, pokud dojde k poškození plotu ve
vlastnictví nájemce vlivem pohybu zeminy v zásypu a dále pokud bude město
potřebovat realizovat stavební záměr (např. umístění inženýrské sítě), budou nájemci
povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde chráničku na
své náklady, aby se nemusely do budoucna znovu rozebírat,
USNESENÍ č. RM/83/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s navrhovaným termínem 31.5.2015 uvedení dříve pronajatých pozemků do původního stavu
v žádosti od společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Jedná se o pozemky v Lázeňské ulici,
které sousedí s pobytovým zařízením Alzheimer centrum, kde měl vzniknout park pro klienty
i pro veřejnost. V důsledku neplnění podmínek nájemní smlouvy město smlouvu vypovědělo
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s tím, že opakovaně vyzývalo v souladu se smlouvou nájemce, aby uvedl pozemky do
původního stavu. Lhůta pro splnění této povinnosti skončila 7.2.2015.
Rada města požaduje okamžité odstranění neoprávněně navezené zeminy (skládky) s tím, že
požaduje, aby správce místního poplatku z veřejného prostranství neprodleně vyměřil
platebním výměrem společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. zábor veřejného prostranství od
8.2.2015 (tj. ode dne uplynutí lhůty pro vyklizení pozemků dle nájemní smlouvy) dle platné
obecně závazné vyhlášky města, tj. 4 Kč/1 m2/ 1 den, a to do dne skutečného vyklizení. Rada
požaduje vydání platebního výměru vždy s měsíční periodou.
USNESENÍ č. RM/84/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh znění výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v objektu čp.
222 na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu, včetně zapracovaných úprav) s tím,
že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 18.3.2015 a otevírání obálek proběhne na
8. schůzi Rady města dne 18.3.2015 od 18,00 hodin.
USNESENÍ č. RM/85/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 84.095 Kč včetně DPH od společnosti Česká speleologická
společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887 za
zpracování podkladů pro mikroprojekt "Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou".
USNESENÍ č. RM/86/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
aktuální informace o jednání s ředitelem Okresního archivu v Trutnově ohledně
smluvních vztahů (viz zápis) s tím, že akceptuje budoucí uzavření s pěti jednotlivými
zhotoviteli, kteří se budou podílet na vydání publikace o historii Svobody (viz zápis z
minulého jednání rady)
pověřuje
b)
městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil pro dubnové jednání zastupitelstva
jednotlivé smluvní vztahy s budoucími autory publikace o historii Svobody tak, aby
ve smlouvách bylo zajištěno mimo jiné, že dílo bude od počátku ve vlastnictví
objednatele včetně ujednání o způsobu průběžného předávání rozpracovaného díla,
garance hlavního autora, vzájemná zastupitelnost apod. s tím, že celá záležitost včetně
dopracovaných návrhů smluvních vztahů bude předložena na dubnové jednání
zastupitelstva za účelem zabezpečení financování v dalších letech 2016 a 2017 (tento
projekt bude vyjmut ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.j. SVO/553/2014 s ohledem na speciální charakter projektu, kdy směrnice umožňuje
v souladu s odstavcem 6 písm. f) této směrnice některé akce vyloučit).
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USNESENÍ č. RM/87/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění ceníku pro Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním
odpadem, a to s ohledem na potřebu jej aktualizovat tak, aby nabídka města vůči
podnikatelským subjektům byla konkurenceschopná o položku:
- uzavřený kancelářský prostor se sazbou 50 Kč/ m2 / rok, maximálně však 1200 Kč bez DPH
ročně
- oprava stávajících položek ceníku pro ubytovací a stravovací zařízení v jednom objektu a
ostatní provozovny, kde se doplňuje k sazbám údaj "rok".
USNESENÍ č. RM/88/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o poskytování datových služeb, která se týka připojení k
internetu pro radnici a školu (viz zápis) s tím, že Mgr. Hynek nabídl, že připraví smluvní
vztahy pro město do 15.4.2015.
USNESENÍ č. RM/89/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z advokátní kanceláře JUDr. Bébra
(viz příloha originálu zápisu), který se zabývá soudním sporem se společností
INGENIRING KRKONOŠE a.s., o rozhodnutí zda město zvažuje použití
mimořádného opravného prostředku v prohraném soudním sporu (podrobněji viz
prosincové jednání zastupitelstva a dále viz zápis), a to možnost tzv. dovolání s tím,
že vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo na prosincovém jednání dne 17.12.2014
nevyslovilo formou usnesení pro pokračování v soudním sporu formou dovolání, rada
z tohoto vyvozuje, že město nemá již zájem v tomto soudním sporu pokračovat.
předává
b)
zastupitelstvu k projednání žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z
advokátní kanceláře JUDr. Bébra (viz příloha originálu zápisu), který se zabývá
soudním sporem se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., ve které žádá město
o rozhodnutí, jaký směrem chce město pokračovat v pokračujícím řízení o zaplacení
částky 236.810 Kč jako 50% odměny za činnost společnosti INGENIRING
KRKONOŠE, a.s., zaplacené městem v říjnu 2006 (podrobně viz zápis), a to s
ohledem na výši částky 236.810 Kč, která je předmětem druhého soudního sporu, kde
je město žalobcem.
USNESENÍ č. RM/90/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 166.473,60 Kč
dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2014 včetně zapojení rezervního fondu ve výši 36.043,-Kč na nákup počítače v roce
2014 z důvodu potřeby zapojení daňové úspory z roku 2011.

20

USNESENÍ č. RM/91/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/375/2015
vydaná dne 9.2.2015.
b)
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 č.j. SVO/376/2015 vydaná
dne 9.2.2015.
schvaluje
c)
nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v
roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění k 20.2.2015 (viz příloha
originálu zápisu).
d)

nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v
roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění k 20.2.2015 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/92/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Mgr. Hynkovou, aby do příštího jednání rady připravila koncept změn Pravidel pro
přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to s ohledem na skutečnost, že v
současné době dva prázdné byty pro jednotlivce není komu přidělit, poněvadž
Pořadník žádostí je prázdný a všechny žádosti byly vyřízeny.
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 19 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou podle platného
Pořadníku žádostí ze dne 3.2.2015, tj. paní Evě Němcové. Pokud paní Němcová
odmítne, tak nabídnout přidělení bytu paní Miluši Stejskalové.
USNESENÍ č. RM/93/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že nejpozději do 15.4.2015 bude připraveno výběrové řízení na projektanta, který zpracuje
projektovou dokumentaci na zřízení přechodů pro chodce v Maršově II včetně vybudování
chodníku po pravé straně od mostu směrem na Pec k autobusové zastávce s tím, že jeden
přechod bude v místě u hospůdky u Karla IV. a druhý přechod bude před autobusovou
zastávkou na Pec v Maršově II.
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