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Sp. značka: SVO/493/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 8. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.3.2015
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 na nájem restaurace na stadionu

2.

Projednání návrhu SOD na "Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě
nad Úpou"

3.

Projednání návrhu SOD "Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou"

4.

Výběrové řízení na projekt "Zelená učebna u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"

5.

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

6.

Předložení výsledku jednání s paní Zapadlovou ohledně nařízených nutných
zabezpečovacích pracích

7.

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

8.

Žádost manželů Ondráčkových z čp. 302 o prodloužení lhůty na odkoupení BJ

9.

Žádosti o odkup pozemků kolem domu čp. 30 v Černohorské ulici

10.

Žádost o zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II

11.

Návrh změn Pravidel pro přidělování bytů v DPS

12.

Účetní závěrka PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, schválení
hospodářského výsledku a jeho rozdělení

13.

Návrh programu 4. veřejného zasedání ZM dne 15.4.2015

14.

Konkrétní návrhy protihlukové OZV dle kontroly plnění usnesení

15.

Komunikace u čp. 10 v k.ú. Maršov I

16.

Upřesněná žádost o prodej části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou

17.

Žádost o vyjádření k udělení licence
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1. Otevírání obálek na nájem restaurace na stadionu
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v budově
na městském stadionu čp. 222 ve Svobodě nad Úpou od 1.4.2015 byla radě předložena jediná
doručená obálka s nabídkou, a to od pana Antonína Ouředníka, bytem Kostelní 530, Svoboda
nad Úpou, IČ 75923611, který nabídl měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč a souhlasí s
podmínkami výše uvedené výzvy.
Bylo tedy hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pana Antonína Ouředníka, bytem Kostelní 530, Svoboda nad Úpou, IČ 75923611,
který nabídl měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč a souhlasí s podmínkami vyhlášeného
výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v budově na městském stadionu
čp. 222 ve Svobodě nad Úpou od 1.4.2015.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/94/8/2015 bylo přijato.
2. Projednání návrhu SOD na "Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě
nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh smlouvy o dílo se společností CheckTerra s.r.o., se sídlem
Tyršovo náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495 (viz příloha originálu zápisu), která
se v rámci poptávkového řízení stala vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě
nad Úpou“. Návrh smlouvy byl upraven městským právníkem Mgr. Huspekem mimo jiné
v souladu s usnesením rady na minulém jednání, v rámci jednání rady byla doplněna záruční
lhůta 24 měsíců (vše je zaznamenáno v příloze). Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh smlouvy o dílo (viz zápis) se společností CheckTerra s.r.o., se sídlem Tyršovo
náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495 (viz příloha originálu zápisu), která se v rámci
poptávkového řízení stala vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou“.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/95/8/2015 bylo přijato.
3. Projednání návrhu SOD "Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro mikroprojekt
„Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou“, který předložil vítězný uchazeč – společnost
Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad
Úpou, IČ 474 64 887 (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že v návrhu smlouvy
chybí podstatné náležitosti, rada hlasovala o následujícím usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro mikroprojekt „Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou“, který předložil vítězný uchazeč – společnost Česká speleologická
společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada tento návrh odmítla pro absenci podstatných
náležitostí a smlouva bude přepracována v duchu upraveného návrhu smlouvy v předchozím
bodě tohoto jednání vyjma předmětu smlouvy, který bude zachován.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/96/8/2015 bylo přijato.
4. Výběrové řízení na projekt "Zelená učebna u ZŠ ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byla přeložena kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu vedené mimo režim zákon s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“, jejímž
zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu). Tato zakázka byla již v loňském roce
zaslána vybraným uchazečům, ale nikdo se nepřihlásil a akce byla odložena na rok 2015. Přes
zimu byla také přepracována projektová dokumentace v souladu s technickými připomínkami
ke zpracovanému projektu. Rada se zabývala zadávací dokumentací s tím, že pouze
v závazném návrhu smlouvy o dílo opravila výši smluvních pokut v čl. VI (zaznamenáno
v příloze). Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh
Smlouvy o dílo (s úpravami dle zápisu), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (vše přílohou originálu zápisu).
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod - Staré
Město nad Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ 11164859,
provozovna Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/97/8/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

5. Návrh poptávkového řízení na výběr projektanta na zpracování PD na přechody
pro chodce v Maršově II
Radě města byl předložen návrh výzvy na výběr uchazeče v poptávkovém řízení (veřejná
zakázka malého rozsahu vedená mimo režim zákona) s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – Přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně chodníku“ (viz příloha originálu
zápisu). Návrh výzvy byl upraven v části Termín realizace veřejné zakázky – opraven termín
nejpozději do 30.6.2015, dále opravena Předpokládaná hodnota zakázky do 200.000 Kč bez
DPH. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

návrh výzvy na výběr uchazeče v poptávkovém řízení (veřejná zakázka malého
rozsahu vedená mimo režim zákona) s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – Přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně chodníku“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že návrh výzvy byl upraven v části Termín realizace veřejné
zakázky – opraven termín nejpozději do 30.6.2015, dále opravena Předpokládaná
hodnota zakázky do 200.000 Kč bez DPH.

b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- DiK Janák s.r.o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov (Ing. Stanislav Janák)
- NOR a.s., Lipová 509, 541 01 Trutnov, IČ 13585312 (Ing. Bruno Jakubec)
- TENET spol. s r.o., Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ 63220385 (Ing. Milan Marx)
- Ing. David Pauzar, Srpnová 171, 541 01 Trutnov, IČ 71247815
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/98/8/2015 bylo přijato.
6. Předložení výsledku jednání s paní Zapadlovou ohledně nařízených nutných
zabezpečovacích pracích
Celá rada města byla seznámena s výsledkem jednání s paní Vladimírou Zapadlovou, které se
uskutečnilo v pondělí 16.3.2015 na radnici za přítomnosti paní Zapadlové, Ing. Špetly, Ing.
Jiránka, Mgr. Hynka a městského právníka Mgr. Huspeka. Z tohoto jednání byl pořízen
písemný zápis s podpisy všech zúčastněných s tím, že paní Zapadlové byl předložen návrh
Dohody o společném postupu a financování v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu o
nařízených nutných zabezpečovacích pracích na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji.
Paní Zapadlová se písemně zavázala, že se do pátku 20.3.2015 písemně k návrhu výše
uvedené dohody vyjádří. V dané záležitosti tedy rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)

informace o jednání s paní Vladimírou Zapadlovou, které se uskutečnilo v pondělí
16.3.2015 na radnici za přítomnosti paní Zapadlové, Ing. Špetly, Ing. Jiránka, Mgr.
Hynka a městského právníka Mgr. Huspeka. Z tohoto jednání byl pořízen písemný
zápis s podpisy všech zúčastněných s tím, že paní Zapadlové byl předložen návrh
Dohody o společném postupu a financování v souladu s rozhodnutím stavebního
úřadu o nařízených nutných zabezpečovacích pracích na stabilizaci svahu pod
čp. 463 ve Staré aleji. Paní Zapadlová se písemně zavázala, že se do pátku
20.3.2015 písemně k návrhu výše uvedené dohody vyjádří. Radě bude písemné
vyjádření předloženo na příštím jednání rady.
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pověřuje
b)

starostu města, aby neprodleně zajistil u Ing. Chaloupského znalecký posudek na
zjištění příčin rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji včetně fyzické pasportizace
stávajícího technického stavu všech objektů, které jsou dotčeny rozhodnutím
stavebního úřadu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/99/8/2015 bylo přijato.
7. Podklady ze stavebního úřadu k přestavbě či rekonstrukci domu čp. 419
Radě města byly předloženy vedoucím stavebního úřadu Ing. Hůrkou podklady k dosud
nezkolaudované přístavbě domu čp. 419 v Luční ulici (viz příloha originálu zápisu). Přímo na
jednání rady Ing. Hůrka dále radě předložil protokol z místního šetření ze dne 18.3.2015,
kterým provedl v rámci výkonu státní správy, tj. stavebního řízení kontrolní prohlídku
objektu. V zápise je uvedeno, že pan Blažek si je vědom, že částí stavby, resp. přístavby
zasahuje do městského pozemku místní komunikace a navrhuje odkoupení případně směnu,
což doloží samostatnou žádostí.
Rada se podkladovým materiálem zabývala a konstatovala následující svá stanoviska:
- stavebník musí na střeše udělat taková opatření, aby sníh nepadal na místní
komunikaci
- 90% opěrné zdi stojí na pozemku pana Blažka, tzn., že pokud město v budoucnu
přistoupí k nějakému majetkoprávnímu vypořádání, bude cílem města, aby celá opěrná
zeď stála na pozemku pana Blažka
- stávající vybudované schody na verandu, které jsou z převážné části na městském,
rada požaduje přemístit na pozemek vlastníka tak, aby nenarušovaly šíři komunikace
- pokusit se vyjednat uložení odvodnění lokality Luční na hranici pozemku pana Blažka
formou věcného břemene
- zajistit posouzení zátěžovosti dané komunikace formou znaleckého posudku a
případně omezit tonáž vozidel dopravním značením v souladu se znaleckým
posudkem
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
situaci kolem domu čp. 419 v Luční ulici na základě předložených podkladů
k nezkolaudované přístavbě domu čp. 419 a vydala následující stanoviska:
- stavebník musí na střeše udělat taková opatření, aby sníh nepadal na místní
komunikaci
- 90% opěrné zdi stojí na pozemku pana Blažka, tzn., že pokud město v budoucnu
přistoupí k nějakému majetkoprávnímu vypořádání, bude cílem města, aby celá opěrná
zeď stála na pozemku pana Blažka
- stávající vybudované schody na verandu, které jsou z převážné části na městském,
rada požaduje přemístit na pozemek vlastníka tak, aby nenarušovaly šíři komunikace
- pokusit se vyjednat uložení odvodnění lokality Luční na hranici pozemku pana Blažka
formou věcného břemene
- zajistit posouzení zátěžovosti dané komunikace formou znaleckého posudku a
případně omezit tonáž vozidel dopravním značením v souladu se znaleckým
posudkem
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/100/8/2015 bylo přijato.
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8. Žádost manželů Ondráčkových z čp. 302 o prodloužení lhůty na odkoupení BJ
Radě města byla předložena žádost manželů Ondráčkových, nájemců bytu č. 4 v domě
čp. 302 na Sluneční stráni o prodloužení lhůty na odkoupení bytu, která byla doručena dne
3.3.2015. Manželům Ondráčkovým učinilo město nabídku v souladu s Občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb., kdy při prvním převodu bytové jednotky má stávající nájemce půlroční
předkupní právo od data doručení nabídky (doručena 9.9.2014, předkupní právo trvá do
9.3.2015). Pokud nájemce nabídku do šesti měsíců nepřijme, předkupní právo nájemci
zanikne. Mgr. Hynek doplnil, že rada nemůže prodloužit předkupní právo, protože toto je
dáno zákonem, jedná se tedy o zákonnou lhůtu, kterou nelze prodloužit.
Rada v této záležitosti hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)

žádost manželů Ondráčkových o prodloužení lhůty na odkoupení bytu a konstatuje,
že Záměr města č.5/2014 – byty na prodej bytové jednotky č. 302/4 v domě čp. 302
na Sluneční stráni s předkupním právem pro stávající nájemce skončil uplynutím
zákonné půlroční lhůty k předkupnímu právu pro stávající nájemce, tj. dnem
9.3.2015 a město tuto lhůtu nemůže prodloužit, protože se jedná o lhůtu danou
zákonem.

schvaluje
b)

že nebude zveřejňovat záměr prodeje poslední neprodané bytové jednotky č.4
v domě čp. 302 na Sluneční stráni do 30.6.2015 a pověřuje starostu města, aby
neprodleně vstoupil do jednání s manželi Ondráčkovými za účelem zjištění jejich
zájmu o případnou koupi bytu v budoucnosti.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/101/8/2015 bylo přijato.
9. Žádosti o odkup pozemků kolem domu čp. 30 v Černohorské ulici
Radě města byly předloženy žádosti o odkup pozemků kolem domu čp. 30 v Černohorské
ulici na základě minulého jednání rady. Jedná se o žádosti:
- Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 žádá o prodej části p.p.č. 489/4 o
výměře cca 524 m2 a celé p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2, oba v k.ú. Maršov I (oba
pozemky má společenství dlouhodobě pronajaté) a dále žádá o zřízení věcného
břemene na část pozemku p.p.č. 641/1 (příjezdová cesta k domu čp. 30),
- pan Václav Holeček žádá o prodej zbývající části p.p.č. 489/4 o výměře cca 150 m 2,
kterou má v současnosti pronajatou.
Rada na základě podaných žádostí hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 524 m2 (viz zákres
v žádosti v příloze originálu zápisu) a celé p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2, oba v k.ú.
Maršov I včetně zřízení věcného břemene na část pozemku p.p.č. 641/1
v částečném rozsahu dle geometrického plánu 335-253/2014 (zakresleno v příloze
originálu zápisu) ve prospěch vlastníka budovy čp.30.
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b)
c)

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 150 m2 (viz zákres
v žádosti v příloze originálu zápisu).
požadavek na uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč od každého z žadatelů
(Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 a pana Václava Holečka) na
úhradu nákladů spojených se zajištěním geodetického zaměření, znaleckého
posudku na ocenění pozemků a věcného břemene, kolek na vklad do Katastru
nemovitostí. Teprve po uhrazení zálohy město objedná výše uvedené posudky a
geodetické zaměření.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/102/8/2015 bylo přijato.
10. Žádost o zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Dagmar a Otakara Tlachačových o zřízení
věcného břemene k části pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II. Rada žádost projednala včetně
pozemkového snímku a hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Dagmar a Otakara Tlachačových o zřízení věcného břemene k části pozemku
p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II, protože mají na své pozemky zajištěn přístup ze svého pozemku
p.p.č. 58/1 a pozemek ve vlastnictví města by byl věcným břemenem znehodnocen. Rada
dospěla k závěru, že vhodnějším řešením (by nebyl znehodnocen výše uvedený pozemek) by
bylo vyjednat případnou směnu za pozemek p.p.č. 62/1 v k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/103/8/2015 bylo přijato.
11. Návrh změn Pravidel pro přidělování bytů v DPS
Radě města byl předložen koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Koncept změn reaguje na skutečnost,
že stávající pořadník žádostí je prázdný a Domu s pečovatelskou službou hrozí riziko
prázdných bytů. Vzhledem k tomu, že primárním posláním Domu s pečovatelskou službou
je poskytování terénní a ambulantní pečovatelské služby a pouze na tuto činnost je
poskytována státní dotace od Královéhradeckého kraje, rada se zabývala otázkou, jak v rámci
pořadníku podpořit bodovým ohodnocením stávající či budoucí klienty pečovatelské služby
(bez vazby na trvalý pobyt žadatelů, která je nyní bodově nadhodnocena, přičemž ze strany
svobodských seniorů není v současnosti o bydlení v DPS zájem). V návrhu konceptu změn je
také počítáno s výrazným snížením jednorázového příspěvku pro žadatele bez trvalého pobytu
ve Svobodě. Dále se rada zabývala tím, jak podpořit, resp. zajistit, aby žadatel, kterému bude
v budoucnosti byt přidělen, také odebíral úkony pečovatelské služby. Určitou formou by byla
změna nájemní smlouvy, ve které by bylo zakotveno kromě výše platby nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu také povinná minimální paušální platba za úkony pečovatelské
služby. Nicméně rada si je vědoma, že všechny tyto změny je třeba projednat s ředitelkou
DPS, sociálními pracovnicemi a městským právníkem a teprve poté je případně aplikovat do
nové podoby Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou.
Dále byl radě předložen návrh na přidělení dvou uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou
službou. Vzhledem k tomu, že v Pořadníku žádostí jsou pouze tři žadatelé, rada hlasovala
v rámci tohoto bodu o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)

koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že na základě diskuse z jednání pověřuje tajemnici
MěÚ, aby svolala schůzku za účasti vedení města, ředitelky DPS, sociálních
pracovnic, městského právníka za účelem projednání změn Pravidel pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).

schvaluje
b)

přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS
panu Karlu Vlčkovi.

c)

přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS
paní Janě Bejrové.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/104/8/2015 bylo přijato.
12. Účetní závěrka PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, schválení
hospodářského výsledku a jeho rozdělení
Radě města byl předložen dopis ředitelky DPS (viz příloha originálu zápisu), kterým
oznamuje zřizovateli navýšení neinvestiční dotace pro rok 2014 na pečovatelskou službu a
dále předkládá zřizovateli ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)

informaci ředitelky DPS o poskytnutí dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu na
rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou ve výši 88.000 Kč.

schvaluje
b)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 215.071,03
Kč dle návrhu ředitelky DPS v příloze originálu zápisu a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2014.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/105/8/2015 bylo přijato.
13. Návrh programu 4. veřejného zasedání ZM dne 15.4.2015
Radě města byl předložen návrh programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu 15. dubna 2015 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti ve druhém patře radnice (viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude
konat ve středu 15. dubna 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře radnice
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/106/8/2015 bylo přijato.
14. Konkrétní návrhy protihlukové OZV dle kontroly plnění usnesení
Starosta předložil radě vzorové znění obecně závazné vyhlášky dle metodických webových
stránek Ministerstva vnitra s možnostmi případné úpravy hluku v obci. Dále radě předložil
některé již přijaté vyhlášky z různých měst a obcí, které našel na internetu. Mgr. Hynek si
materiály převzal a navrhl usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby zpracoval do 30.4.2015 konkrétní návrh protihlukové obecně závazné
vyhlášky k projednání.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/107/8/2015 bylo přijato.
15. Komunikace u čp. 10 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena Mgr. Hejzlarem projektová dokumentace pro stavební úpravy
lesní cesty u domu čp. 10 v k.ú. Maršov I se žádostí o vyjádření. Součástí projektové
dokumentace jsou vyjádření všech dotčených správců sítí. Rada města projektovou
dokumentaci projednala a hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
předloženou projektovou dokumentaci pro stavební úpravy lesní cesty u domu čp. 10 v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že s ohledem na skutečnost, že cesta bude
navazovat na pozemek města p.p.č. 572, město vydává souhlas s podmínkou, že překládaná
část komunikace dle projektové dokumentace bude zpevněna 30 cm silnou vrstvou kameniva
(nyní je v PD pouze 15 cm vrstva), a to s odůvodněním, že v budoucnu může dojít k případné
rekonstrukci celé komunikace minimálně v těchto parametrech a dále bude vyřešeno
odvodnění překládané části komunikace (v PD není řešeno). Rada upozorňuje žadatele, že
k tomu, aby cesta mohla legálně vzniknout, musí proběhnout také územní řízení v podobě
vydání rozhodnutí o změně využití území, kdy se ze stávajícího pozemku zahrada stane
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/108/8/2015 bylo přijato.
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16. Upřesněná žádost o prodej části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena upřesněná žádost pana Jana Vízka o prodej části p.p.č. 532 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Rada upřesněnou žádost porovnala s urbanistickou studií na zástavbu
lokality Sluneční stráň rodinnými domy a zjistila, že pan Vízek v podstatě žádá o dvě parcely
na výstavbu RD. Rada hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu
v žádosti v příloze originálu zápisu, která je na základě urbanistické studie na zástavbu
Sluneční stráně vyčleněna pro výstavbu rodinných domů.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/109/8/2015 bylo přijato.
17. Žádost o vyjádření k udělení licence
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Radě města byla předložena žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření
k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Roman
Koula, IČ 111 63 801, na linku 690 974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně (TourBus). Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Romana
Koulu, IČ 111 63 801, na linku 690 974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně (TourBus).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/110/8/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.3.2015 ve 20,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 8.4.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
22.3.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 8. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 18.3.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.03.2015
USNESENÍ č. RM/94/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pana Antonína Ouředníka, bytem Kostelní 530, Svoboda nad Úpou, IČ 75923611,
který nabídl měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč a souhlasí s podmínkami vyhlášeného
výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v budově na městském stadionu
čp. 222 ve Svobodě nad Úpou od 1.4.2015.
USNESENÍ č. RM/95/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh smlouvy o dílo (viz zápis) se společností CheckTerra s.r.o., se sídlem Tyršovo
náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495 (viz příloha originálu zápisu), která se v rámci
poptávkového řízení stala vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou“.
USNESENÍ č. RM/96/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro mikroprojekt „Vlastivědné putování po
Svobodě nad Úpou“, který předložil vítězný uchazeč – společnost Česká speleologická
společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada tento návrh odmítla pro absenci podstatných
náležitostí a smlouva bude přepracována v duchu upraveného návrhu smlouvy v předchozím
bodě tohoto jednání vyjma předmětu smlouvy, který bude zachován.
USNESENÍ č. RM/97/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh
Smlouvy o dílo (s úpravami dle zápisu), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (vše přílohou originálu zápisu).
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod - Staré
Město nad Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ 11164859,
provozovna Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847
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USNESENÍ č. RM/98/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

b)

návrh výzvy na výběr uchazeče v poptávkovém řízení (veřejná zakázka malého
rozsahu vedená mimo režim zákona) s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – Přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně chodníku“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že návrh výzvy byl upraven v části Termín realizace veřejné
zakázky – opraven termín nejpozději do 30.6.2015, dále opravena Předpokládaná
hodnota zakázky do 200.000 Kč bez DPH.
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- DiK Janák s.r.o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov (Ing. Stanislav Janák)
- NOR a.s., Lipová 509, 541 01 Trutnov, IČ 13585312 (Ing. Bruno Jakubec)
- TENET spol. s r.o., Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ 63220385 (Ing. Milan Marx)
- Ing. David Pauzar, Srpnová 171, 541 01 Trutnov, IČ 71247815

USNESENÍ č. RM/99/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)

informace o jednání s paní Vladimírou Zapadlovou, které se uskutečnilo v pondělí
16.3.2015 na radnici za přítomnosti paní Zapadlové, Ing. Špetly, Ing. Jiránka, Mgr.
Hynka a městského právníka Mgr. Huspeka. Z tohoto jednání byl pořízen písemný
zápis s podpisy všech zúčastněných s tím, že paní Zapadlové byl předložen návrh
Dohody o společném postupu a financování v souladu s rozhodnutím stavebního
úřadu o nařízených nutných zabezpečovacích pracích na stabilizaci svahu pod
čp. 463 ve Staré aleji. Paní Zapadlová se písemně zavázala, že se do pátku
20.3.2015 písemně k návrhu výše uvedené dohody vyjádří. Radě bude písemné
vyjádření předloženo na příštím jednání rady.

pověřuje
b)

starostu města, aby neprodleně zajistil u Ing. Chaloupského znalecký posudek na
zjištění příčin rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji včetně fyzické pasportizace
stávajícího technického stavu všech objektů, které jsou dotčeny rozhodnutím
stavebního úřadu.

USNESENÍ č. RM/100/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
situaci kolem domu čp. 419 v Luční ulici na základě předložených podkladů
k nezkolaudované přístavbě domu čp. 419 a vydala následující stanoviska:
- stavebník musí na střeše udělat taková opatření, aby sníh nepadal na místní
komunikaci
- 90% opěrné zdi stojí na pozemku pana Blažka, tzn., že pokud město v budoucnu
přistoupí k nějakému majetkoprávnímu vypořádání, bude cílem města, aby celá opěrná
zeď stála na pozemku pana Blažka
- stávající vybudované schody na verandu, které jsou z převážné části na městském,
rada požaduje přemístit na pozemek vlastníka tak, aby nenarušovaly šíři komunikace
- pokusit se vyjednat uložení odvodnění lokality Luční na hranici pozemku pana Blažka
formou věcného břemene
- zajistit posouzení zátěžovosti dané komunikace formou znaleckého posudku a
případně omezit tonáž vozidel dopravním značením v souladu se znaleckým
posudkem
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USNESENÍ č. RM/101/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)

žádost manželů Ondráčkových o prodloužení lhůty na odkoupení bytu a konstatuje,
že Záměr města č.5/2014 – byty na prodej bytové jednotky č. 302/4 v domě čp. 302
na Sluneční stráni s předkupním právem pro stávající nájemce skončil uplynutím
zákonné půlroční lhůty k předkupnímu právu pro stávající nájemce, tj. dnem
9.3.2015 a město tuto lhůtu nemůže prodloužit, protože se jedná o lhůtu danou
zákonem.

schvaluje
b)

že nebude zveřejňovat záměr prodeje poslední neprodané bytové jednotky č.4
v domě čp. 302 na Sluneční stráni do 30.6.2015 a pověřuje starostu města, aby
neprodleně vstoupil do jednání s manželi Ondráčkovými za účelem zjištění jejich
zájmu o případnou koupi bytu v budoucnosti.

USNESENÍ č. RM/102/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

b)
c)

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 524 m2 (viz zákres
v žádosti v příloze originálu zápisu) a celé p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2, oba v k.ú.
Maršov I včetně zřízení věcného břemene na část pozemku p.p.č. 641/1
v částečném rozsahu dle geometrického plánu 335-253/2014 (zakresleno v příloze
originálu zápisu) ve prospěch vlastníka budovy čp.30.
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 150 m2 (viz zákres
v žádosti v příloze originálu zápisu).
požadavek na uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč od každého z žadatelů
(Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 a pana Václava Holečka) na
úhradu nákladů spojených se zajištěním geodetického zaměření, znaleckého
posudku na ocenění pozemků a věcného břemene, kolek na vklad do Katastru
nemovitostí. Teprve po uhrazení zálohy město objedná výše uvedené posudky a
geodetické zaměření.

USNESENÍ č. RM/103/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Dagmar a Otakara Tlachačových o zřízení věcného břemene k části pozemku
p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II, protože mají na své pozemky zajištěn přístup ze svého pozemku
p.p.č. 58/1 a pozemek ve vlastnictví města by byl věcným břemenem znehodnocen. Rada
dospěla k závěru, že vhodnějším řešením (by nebyl znehodnocen výše uvedený pozemek) by
bylo vyjednat případnou směnu za pozemek p.p.č. 62/1 v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/104/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)

koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že na základě diskuse z jednání pověřuje tajemnici
MěÚ, aby svolala schůzku za účasti vedení města, ředitelky DPS, sociálních
pracovnic, městského právníka za účelem projednání změn Pravidel pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).
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schvaluje
b)

přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS panu
Karlu Vlčkovi.

c)

přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS paní Janě
Bejrové.

USNESENÍ č. RM/105/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)

informaci ředitelky DPS o poskytnutí dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu na
rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou ve výši 88.000 Kč.

schvaluje
b)

rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 215.071,03
Kč dle návrhu ředitelky DPS v příloze originálu zápisu a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2014.

USNESENÍ č. RM/106/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude
konat ve středu 15. dubna 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře radnice
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/107/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby zpracoval do 30.4.2015 konkrétní návrh protihlukové obecně závazné
vyhlášky k projednání.
USNESENÍ č. RM/108/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že s ohledem na skutečnost, že cesta bude
navazovat na pozemek města p.p.č. 572, město vydává souhlas s podmínkou, že překládaná
část komunikace dle projektové dokumentace bude zpevněna 30 cm silnou vrstvou kameniva
(nyní je v PD pouze 15 cm vrstva), a to s odůvodněním, že v budoucnu může dojít k případné
rekonstrukci celé komunikace minimálně v těchto parametrech a dále bude vyřešeno
odvodnění překládané části komunikace (v PD není řešeno). Rada upozorňuje žadatele, že
k tomu, aby cesta mohla legálně vzniknout, musí proběhnout také územní řízení v podobě
vydání rozhodnutí o změně využití území, kdy se ze stávajícího pozemku zahrada stane
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
USNESENÍ č. RM/109/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu
v žádosti v příloze originálu zápisu, která je na základě urbanistické studie na zástavbu
Sluneční stráně vyčleněna pro výstavbu rodinných domů.
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USNESENÍ č. RM/110/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Romana
Koulu, IČ 111 63 801, na linku 690 974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně (TourBus).
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