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Sp. značka: SVO/655/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.4.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa,
Ing. Jaroslav Chmelař
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Vyhodnocení nabídek na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou"

2.

Příprava návrhu na rozdělení finančních příspěvků na rok 2015 pro zastupitelstvo

3.

Pojištění majetku města

4.

Stanovení sazby za umístění reklamních cedulí nad 1 m2 na sloupech VO

5.

Návrh technického řešení opravy betonového schodiště "ke křížku" na Sluneční stráni

6.

Delegace zástupců města na schůze nově vzniklých společenství BJ v domech čp. 302 a
510

7.

Příprava výběrového řízení na obnovu veřejné zeleně v Maršově I podél řeky Úpy

8.

Žádost o uložení drenážního systému na pozemku města p.p.č. 547/1 v k.ú. Maršov I pro
dům čp. 32 na Pietteho náměstí

9.

Žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I

10.

Žádost o stanovisko města ve věci postavení nové kůlny u domu čp. 50 v Maršovské ulici

11.

Žádost o stanovisko k podnikatelskému záměru na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II

12.

Doplněná žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s terénními úpravami na
Sluneční stráni

13.

Žádost nájemce pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o souhlas s výstavbou
plotu

14.

Výsledek geodetického zaměření garáže na st.p.č. 62/2 a kolen u domu čp. 451

15.

Výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně majetkoprávního vypořádání v lokalitě
kolem bývalé svíčkárny

16.

Žádost pana Rittera o odkoupení pozemků na Novém světě - výsledek zaměření

1

17.

MVE na Černohorském potoce

18.

Návrh protihlukové vyhlášky

1. Vyhodnocení nabídek na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou"
Na základě Výzvy k podání nabídek na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad ÚpoU"
obdržela rada prostřednictvím starosty informaci od ředitele ZŠ Mgr. Hainiše, že do konce
lhůty pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. Nabídky byly zaslány všem předem
vybraným uchazečům dle usnesení rady.
V této věci rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znovuzveřejnění 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, a to na Profilu
zadavatele Města Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/111/9/2015 bylo přijato.
2. Příprava návrhu na rozdělení finančních příspěvků na rok 2015 pro zastupitelstvo
Radě města byl předložen seznam všech žádostí o poskytnutí dotace na základě zveřejněných
dotačních programů. Rada se všemi žádostmi zabývala a připravila pro jednání zastupitelstva
dne 15.4.2015 návrh rozdělení dotací formou vyhodnocení kritérií, která byla stanovena v
souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních programech.
Dále rada zapracovala do návrhů veřejnoprávních smluv věcný obsah konkrétního účelu
poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
Dále byla radě předložena žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti o
poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Jičíně.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
seznam všech žádostí o poskytnutí dotace na základě zveřejněných dotačních
programů, všemi žádostmi se zabývala a připravila pro jednání zastupitelstva dne
15.4.2015 návrh rozdělení dotací formou vyhodnocení kritérií, která byla stanovena
v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních
programech. Dále rada zapracovala do návrhů veřejnoprávních smluv věcný obsah
konkrétního účelu poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
neschvaluje
b)
žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti o poskytnutí daru na zřízení
nového babyboxu v Jičíně, protože nemá na poskytování darů v rozpočtu vyčleněny
finanční prostředky a v minulosti město již finančně podpořilo zřízení babyboxu v
Trutnově.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/112/9/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

3. Pojištění majetku města
Radě města byl předložen variantní návrh na pojištění majetku od 1.5.2015 od pojišťovny
Kooperativa (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v případě sjednání na jeden rok činí
nabízené roční pojistné 178.409,-Kč a v případě sjednání pojistné smlouvy na tři roky
168.497,-Kč. Dále byl radě předložen souhrn přijatého pojistného v roli pojistník a souhrn
vyplaceného plnění v roli pojištění, kdy poměr těchto dvou částek činí 337% ve prospěch
města, zejména z důvodu vyplaceného pojistného plnění za povodně v roce 2013. Tajemnice
navrhla radě, zda by nezvážila uzavření pojistné smlouvy na tři roky, protože pochybuje o
tom, že by pojišťovna snížila v nejbližších letech svou nabídku právě s ohledem na vyplacené
pojistné plnění a roční rozdíl ve výši 10.000 není zanedbatelný. Mgr. Týfa oponoval, že na to
jsou pojišťovny připravené a navrhl uzavření smlouvy opět na jeden rok.
Bylo hlasováno o návrhu tajemnice, uzavřít smlouvu na tři roky:
PRO: 2 (Ing. Špetla, Mgr. Hynek)
PROTI: 3 (Mgr. Týfa, Ing. Jiránek, Ing. Chmelař)
ZDRŽEL se: 0
Návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Týfy:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku města od 1.5.2015 na jeden rok za
částku ve výši 178.409 Kč:
Hlasování:
pro – 3
proti – 2
zdržel se – 0
Ing. Chmelař
Ing. Špetla
Ing. Jiránek
Mgr. Hynek
Mgr. Týfa
USNESENÍ č. RM/113/9/2015 bylo přijato.
4. Stanovení sazby za umístění reklamních cedulí nad 1 m2 na sloupech VO
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně umístění reklamních cedulí na
sloupech veřejného osvětlení. V březnu 2010 byla provedena částečná inventarizace reklam,
radou byla stanovena sazba za reklamní cedule do 1 m2 s tím, že umístění větších ploch
cedulí bude projednáno v radě individuálně. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že
některé reklamní cedule svým rozměrem neodpovídají smluvnímu vztahu či neodpovídá
jejich počet a Mgr. Schön požádal o stanovení další sazby pro reklamní cedule nad 1 m2.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
stanovení sazby za umístění reklamních cedulí nad 1 m2 na sloupech veřejného osvětlení do
příštího jednání rady s tím, že nejprve Mgr. Schön provede inventarizaci všech smluvních
vztahů s vazbou na skutečně instalované reklamní cedule po celé obci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/114/9/2015 bylo přijato.
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5. Návrh technického řešení opravy betonového schodiště "ke křížku" na Sluneční
stráni
Stavební technik města předložil radě možné varianty opravy betonového schodiště "ke
křížku" na Sluneční stráni, na kterou je v letošním rozpočtu vyčleněna částka 200 tis. Kč. rada
se přiklonila k návrhu opravy pomocí technologie SCHOMBURG a bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opravu betonového schodiště "ke křížku" na Sluneční stráni, na kterou je v letošním rozpočtu
vyčleněna částka 200 tis. Kč, a to pomocí technologie SCHOMBURG nebo jí podobné s
obdobnou kvalitou s tím, že budou poptány o nabídku tři firmy (Kalin, spol. s r.o., Tlachač
s.r.o., 3K stavby s.r.o.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/115/9/2015 bylo přijato.
6. Delegace zástupců města na schůze nově vzniklých společenství BJ v domech čp. 302
a 510
Radě města byly předloženy následující informace o stavu vzniku společenství vlastníků
bytových jednotek v bytových domech čp. 302 a 510, ve kterých je téměř dokončen prodej
všech bytových jednotek.
V obou domech již vznikly právní subjekty, a to:
IČ 037 98 771, Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou
IČ 038 43 904, Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou
Se vznikem obou společenství (město vznik společenství iniciovalo, přestože tak měli učinit
první tři noví vlastníci bytových jednotek) vznikly městu následující náklady:
- JUDr. Mourová, zpracování návrhu stanov pro oba domy
6.050 Kč
- JUDr. Bálek, notářský zápis o založení společenství 510
14.447 Kč
- JUDr. Bálek, notářský zápis o založení společenství 302
14.447 Kč
Radě města byl předložen návrh vyrovnání:
čp. 302:14.447 + 3.025 = 17.472 Kč (ve vlastnictví města zbývá podíl 6729/39928)
město
2.945 Kč
společenství přefakturace
14.527 Kč
čp. 510:14.447 + 3.025 = 17.472 Kč (ve vlastnictví města zbývá podíl 1330/7189)
město
3.232 Kč
společenství přefakturace
14.240 Kč
Radě byly předloženy následující pozvánky:
1) Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek v 510 – 9.4.2015 od 18,00 hodin
2) Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek v 302 – 30.4.2015 od 17,00
hodin
Dále byla radě předložena žádost o prodej poslední bytové jednotky č. 302/4 od manželů
Ondráčkových, kteří žádají o prodej bytové jednotky pro svou dceru s manželem.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
Mgr. Petr Schöna jako zástupce města na:
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 510 – 9.4.2015 od 18,00 hodin
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 302 – 30.4.2015 od 17,00 hodin
bere na vědomí
b)
vznik právních subjektů v bytových domech, a to:
IČ 037 98 771, Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou
IČ 038 43 904, Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou
s tím, že oběma společenstvím budou přefakturovány náklady související se
vznikem společenství, které hradilo město dle zápisu.
postupuje
c)
žádost o prodej poslední bytové jednotky č. 302/4 od manželů Ondráčkových, kteří
žádají o prodej bytové jednotky pro svou dceru s manželem zastupitelstvu (bude
doplněno do programu jednání dne 15.4.2015) s tím, že rada navrhuje
zastupitelstvu, aby nabízená kupní cena byla navýšena o částku 2.945 Kč (zbývající
podíl ve výši 6729/39928 na nákladech souvisejících se vznikem společenství - viz
bod b) tohoto usnesení).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/116/9/2015 bylo přijato.
7. Příprava výběrového řízení na obnovu veřejné zeleně v Maršově I podél řeky Úpy
Starosta předložil radě emailové vyrozumění z Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku
ve výši 179.273,-Kč na projekt s názvem „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“
v grantovém řízení Stromy. Jedná se o obnovu zeleně plochy podél řeky Úpy po pravé straně
směrem na Pec - od mostu do bývalých papíren směrem k domu pí Trechové, tzv. deponie
v době povodní. Celkové náklady projektu podle žádosti by měly činit 393.680,-Kč a projekt
by měl být realizován v letošním roce. Starosta informoval radu, že v současné době
zpracovává Ing. Němec ze společnosti GRAS zpracovává jednoduchý projekt včetně rozpočtu
za účelem výběrového řízení na výběr dodavatele.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace, resp. vyrozumění z Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
179.273,-Kč na projekt s názvem „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“
v grantovém řízení Stromy s tím, že do příštího jednání bude připraven návrh poptávkového
řízení na celý projekt. Jedná se o obnovu zeleně plochy podél řeky Úpy po pravé straně
směrem na Pec - od mostu do bývalých papíren směrem k domu pí Trechové, tzv. deponie
v době povodní. Celkové náklady projektu podle žádosti by měly činit 393.680,-Kč a projekt
by měl být realizován v letošním roce.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/117/9/2015 bylo přijato.
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8. Žádost o uložení drenážního systému na pozemku města p.p.č. 547/1 v k.ú. Maršov I
pro dům čp. 32 na Pietteho náměstí
Radě města byla předložena žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32 o povolení
uložení drenážního systému pro dům čp. 32 na Pietteho náměstí do pozemku města p.p.č.
547/1 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala a bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
stavebního technika, aby prověřil danou lokalitu a připravil návrh řešení, aby
povrchová voda z místní komunikace nepoškozovala nemovitost čp. 32.
projednala
b)
žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32 s tím, že město poskytne
součinnost k odrenážování okolí domu čp. 32, ale v této věci upozorňuje, že na to
musí stavební úřad vydat příslušné rozhodnutí, dále je nutné získat vyjádření VaKu,
a pokud bude toto vyjádření souhlasné, město vyřeší žádost zřízením věcného
břemene a stanovením podmínek k realizaci umístění drenážního systému na
pozemku města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/118/9/2015 bylo přijato.
9. Žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byly předloženy dvě žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú.
Maršov I v lokalitě u domu čp. 30 v Černohorské ulici, a to od paní Aleny Mockové a pana
Otakara Tlachače. Zároveň se žádostmi byla radě předložena fotodokumentace z části
pozemku, na kterém je značný nepořádek v podobě skládky dřeva, vraku auta apod. V žádosti
paní Mockové není uveden účel, za jakým žádá o pronájem pozemku. Na základě zjištěných
informaci a předložených žádostí rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I v lokalitě u
domu čp. 30 v Černohorské ulici, a to od paní Aleny Mockové a pana Otakara Tlachače s tím,
že požaduje od paní Mockové doplnit, za jakým účelem žádá o pronájem části pozemku a
dále rada trvá na tom, že pozemek bude vyklizen před případným nájemním vztahem
v budoucnu, a to do 30.4.2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/119/9/2015 bylo přijato.
10. Žádost o stanovisko města ve věci postavení nové kůlny u domu čp. 50 v Maršovské
ulici
Radě města byla předložena žádost paní Renaty Schmiederové o povolení postavit novou
kůlnu se stáním na auta bez základů v Maršovské ulici u čp. 50 namísto stávající staré stavby
ve stejném provedení, která se ale již rozpadá a hyzdí okolí. Rada žádost projednala a
hlasovala o následujícím usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Renaty Schmiederové o povolení postavit novou kůlnu se stáním na auta bez
základů v Maršovské ulici u čp. 50 namísto stávající staré stavby ve stejném provedení, která
se ale již rozpadá a hyzdí okolí s tím, že rada se záměrem nemá zásadní problém, ale
upozorňuje žadatele, že k tomu aby taková stavba mohla vyrůst, je třeba splnit náležitosti
stavebního zákona a požádat stavební úřad o vyjádření a aby se mohlo město ke stavbě
vyjádřit, musí být předložena stavebníkem autorizovaná projektová dokumentace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/120/9/2015 bylo přijato.
11. Žádost o stanovisko k podnikatelskému záměru na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o předběžné stanovisko
k podnikatelskému záměru vybudovat na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II kemp (část
pozemku pro karavany a obytné vozy, část pro stálé karavany plnící funkci chatky s předním
stanem a posezením, část kempu pro stany, centrální ohniště na opékání, společné hygienické
zázemí, WC a společenská místnost s kuchyní a pračkou, malý dřevěný sroubek s recepcí a
drobným prodejem suvenýrů, map a dalších předmětů, prostor kempu by měl být oddělený od
okolí vysokým živým plotem). Rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podnikatelský záměr paní Evy Tlachačové vybudovat na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II
kemp (část pozemku pro karavany a obytné vozy, část pro stálé karavany plnící funkci chatky
s předním stanem a posezením, část kempu pro stany, centrální ohniště na opékání, společné
hygienické zázemí, WC a společenská místnost s kuchyní a pračkou, malý dřevěný sroubek
s recepcí a drobným prodejem suvenýrů, map a dalších předmětů, prostor kempu by měl být
oddělený od okolí vysokým živým plotem), se kterým rada nemá problém, ale závazně se
vyjádří až po předložení autorizované projektové dokumentace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/121/9/2015 bylo přijato.
12. Doplněná žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s terénními úpravami na
Sluneční stráni
Radě města byla předložena doplněná žádost pana Petra Moravce o souhlas s terénními
úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejíž přílohou je pozemkový
snímek s vyznačením terénních úprav, okótovaný směrově i výškově. Pan Moravec byl
přítomen při projednávání žádosti s tím, že byl vyzván k vysvětlení snímku, z něhož vyplývají
výškové nesrovnalosti ve vztahu k sousední komunikaci. Pan Moravec reagoval, že projekt
zadal ke zpracování projektantce (viz příloha), ale uznal, že určité výškové nesrovnalosti
snímek obsahuje.
V daném bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání doplněné žádosti pana Petra Moravce o souhlas s terénními úpravami na
pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejíž přílohou je pozemkový snímek
s vyznačením terénních úprav, okótovaný směrově i výškově s tím, že výkres bude
přepracován z důvodů výškových nesrovnalostí (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/122/9/2015 bylo přijato.

zdržel se – 0

13. Žádost nájemce pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o souhlas s
výstavbou plotu
Radě města byla předložena žádost nájemce pana Davida Vaňka o povolení vybudovat na
pronajatém pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou plot s lehkou betonovou
podezdívkou (cca 15 cm širokou a 20 – 25 cm hlubokou). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost nájemce pana Davida Vaňka o povolení vybudovat na pronajatém pozemku
p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dřevěný plot avšak bez podezdívky, a to
formou rozšíření nájemní smlouvy o umístění dřevěného plotu s podmínkou, že
v případě skončení nájmu bude plot odstraněn a pozemek uveden do původního
stavu.
pověřuje
b)
starostu, aby vstoupil do jednání s manželi Tupými (nájemci p.p.č. 376/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou) za účelem vyjádření do 30.4.2015, zda hodlají plot v okolí
pronajatého pozemku opravit do 31.5.2014, pokud nikoliv, tak jej město odstraní
bez náhrady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
USNESENÍ č. RM/123/9/2015 bylo přijato.

zdržel se – 0

14. Výsledek geodetického zaměření garáže na st.p.č. 62/2 a kolen u domu čp. 451
Radě města byl předložen výsledek geodetického zaměření zděných kolen, které patří k domu
čp. 451 a byl porovnán s kupní smlouvou a znaleckým posudkem z roku 1997. Prodané
výměry souhlasí se stávajícím geodetickým zaměřením a tudíž garáž pana Jiřího Mičánka a
servis pana Petra Holuba mají pouze společnou jednu střechu. Mgr. Hynek navrhl, aby tedy
byla doplněna do jednání zastupitelstva směna parcely st.p.č. 62/2 včetně garáže za pozemky
v Lázeňské ulici p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve
prospěch vlastníků nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici, protože záměr byl již
zveřejněn a znalecké posudky jsou vypracovány a jsou tedy v pořádku. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
15.4.2015 o bod směny st.p.č. 62/2 včetně garáže za pozemky v Lázeňské ulici p.p.č. 326/1,
326/2 a 326/3 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníků
nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici, protože výsledek geodetického zaměření
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zděných kolen, které patří k domu čp. 451 a byl porovnán s kupní smlouvou a znaleckým
posudkem z roku 1997 a prodané výměry souhlasí se stávajícím geodetickým zaměřením a
tudíž garáž pana Jiřího Mičánka a servis pana Petra Holuba mají pouze společnou jednu
střechu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/124/9/2015 bylo přijato.
15. Výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně majetkoprávního vypořádání v
lokalitě kolem bývalé svíčkárny
Starosta s místostarostou předložili negativní výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně
majetkoprávního vyrovnání (část cesty k bývalé svíčkárně leží na parcele rodiny Kučerových
– jedná se o cca 12 m2). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
negativní výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně majetkoprávního vyrovnání (část
cesty k bývalé svíčkárně leží na parcele rodiny Kučerových – jedná se o cca 12 m2) s tím, že
město tuto záležitost po marné snaze se dohodnout považuje za uzavřenou, protože rodina
Kučerových není ochotna městu poskytnout jakýkoliv právní vztah, tj. ani prodej, ani věcné
břemeno, ale souhlasí ústně s tím, aby lidé z dané lokality po části cesty i nadále jezdili.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/125/9/2015 bylo přijato.
16. Žádost pana Rittera o odkoupení pozemků na Novém světě - výsledek zaměření
Starosta informoval rady, že geodetické zaměření zatím provedeno není s ohledem na zimní
období, ale případná směna s panem Ritterem je dohodnuta. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně žádosti pana Rittera, kdy po jednání s panem Ritterem byla dohodnuta
směna pozemků v tom smyslu, že bude vyřešen přístup na pozemky p.p.č. 236/10 a 236/12,
oba v k.ú. Maršov I, které jsou určeny studií pro výstavbu rodinných domů, a na základě
společného jednání bude směna geodeticky zpracována.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/126/9/2015 bylo přijato.
17. MVE na Černohorském potoce
Radě města byla předložena prostřednictvím Ing. Hůrky žádost pana Václava Jirsáka o
rozšíření Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemeni
z 5.12.2012 o pozemek p.p.č. 288/7 v k.ú. Maršov I. Celou záležitost vysvětlil Mgr. Hynek,
kdy ke vzniku pozemku p.p.č. 288/7 došlo oddělením z pozemku p.p.č. 288/1 v průběhu nebo
po vydání územního rozhodnutí na plánovanou stavbu MVE na Černohorském potoce. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Václava Jirsáka o rozšíření Smlouvy o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvě o věcném břemeni z 5.12.2012 o pozemek p.p.č. 288/7 v k.ú. Maršov I, kdy
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ke vzniku pozemku p.p.č. 288/7 došlo oddělením z pozemku p.p.č. 288/1 po vydání územního
rozhodnutí na plánovanou stavbu MVE na Černohorském potoce s tím, že rada požaduje
předložení geodetického zaměření stavby potrubí do pozemkového snímku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/127/9/2015 bylo přijato.
18. Návrh protihlukové vyhlášky
Radě města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku (viz příloha originálu zápisu), který reaguje na petici občanů z podzimu roku
2014. Rada se prvotním návrhem tzv. protihlukové vyhlášky zabývala a po společné diskusi
dospěla ke společnému návrhu regulace hluku mimo jiné takto (nejdůležitější výtah z návrhu
vyhlášky):
Na území obce je každý povinen zdržet se:
a) o nedělích, vyjma času od 15,00 hodin do 18,00 hodin, státních svátcích, státem
uznaných dnech pracovního klidu,
b) od pondělí do soboty v době od 20,00 hodin do 22,00 hodin,
c) o sobotách v době od 6,00 hodin do 8,00 hodin,
d) v době nočního klidu, (ten je vymezen dobou mezi 22,00 – 6,00)
používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (zejména sekačky na trávu,
kotoučové a motorové pily, křovinořezy, brusky, rozbrušovačky, vrtačky, pneumatická
kladiva, kompresory, zábavní pyrotechnika apod.)
Návrh celé vyhlášky bude zveřejněn k diskusi s občany v květnovém vydání novin Svoboda
forum a na webu města s vysvětlujícím komentářem a projednáván bude na červnovém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku (viz
příloha originálu zápisu), který reaguje na petici občanů z podzimu roku 2014. Rada se
prvotním návrhem tzv. protihlukové vyhlášky zabývala a po společné diskusi dospěla ke
společnému návrhu regulace hluku mimo jiné takto (nejdůležitější výtah z návrhu vyhlášky):
Na území obce je každý povinen zdržet se:
a) o nedělích, vyjma času od 15,00 hodin do 18,00 hodin, státních svátcích, státem
uznaných dnech pracovního klidu,
b) od pondělí do soboty v době od 20,00 hodin do 22,00 hodin,
c) o sobotách v době od 6,00 hodin do 8,00 hodin,
d) v době nočního klidu, (ten je vymezen dobou mezi 22,00 – 6,00)
používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (zejména sekačky na trávu,
kotoučové a motorové pily, křovinořezy, brusky, rozbrušovačky, vrtačky, pneumatická
kladiva, kompresory, zábavní pyrotechnika apod.)
Návrh celé vyhlášky bude zveřejněn k diskusi s občany v květnovém vydání novin Svoboda
forum a na webu města s vysvětlujícím komentářem a projednáván bude na červnovém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/128/9/2015 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 8.4.2015 ve 21,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 29.4.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 12.4.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 8.4.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.04.2015
USNESENÍ č. RM/111/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znovuzveřejnění 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, a to na Profilu
zadavatele Města Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/112/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
seznam všech žádostí o poskytnutí dotace na základě zveřejněných dotačních
programů, všemi žádostmi se zabývala a připravila pro jednání zastupitelstva dne
15.4.2015 návrh rozdělení dotací formou vyhodnocení kritérií, která byla stanovena
v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních
programech. Dále rada zapracovala do návrhů veřejnoprávních smluv věcný obsah
konkrétního účelu poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
neschvaluje
b)
žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti o poskytnutí daru na zřízení
nového babyboxu v Jičíně, protože nemá na poskytování darů v rozpočtu vyčleněny
finanční prostředky a v minulosti město již finančně podpořilo zřízení babyboxu v
Trutnově.
USNESENÍ č. RM/113/9/2015
Pojištění majetku města
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku města od 1.5.2015 na jeden rok za
částku ve výši 178.409 Kč:
USNESENÍ č. RM/114/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
stanovení sazby za umístění reklamních cedulí nad 1 m2 na sloupech veřejného osvětlení do
příštího jednání rady s tím, že nejprve Mgr. Schön provede inventarizaci všech smluvních
vztahů s vazbou na skutečně instalované reklamní cedule po celé obci.
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USNESENÍ č. RM/115/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
opravu betonového schodiště "ke křížku" na Sluneční stráni, na kterou je v letošním rozpočtu
vyčleněna částka 200 tis. Kč, a to pomocí technologie SCHOMBURG nebo jí podobné s
obdobnou kvalitou s tím, že budou poptány o nabídku tři firmy (Kalin, spol. s r.o., Tlachač
s.r.o., 3K stavby s.r.o.).
USNESENÍ č. RM/116/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
Mgr. Petr Schöna jako zástupce města na:
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 510 – 9.4.2015 od 18,00 hodin
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 302 – 30.4.2015 od 17,00 hodin
bere na vědomí
b)
vznik právních subjektů v bytových domech, a to:
IČ 037 98 771, Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou
IČ 038 43 904, Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou
s tím, že oběma společenstvím budou přefakturovány náklady související se vznikem
společenství, které hradilo město dle zápisu.
postupuje
c)
žádost o prodej poslední bytové jednotky č. 302/4 od manželů Ondráčkových, kteří
žádají o prodej bytové jednotky pro svou dceru s manželem zastupitelstvu (bude
doplněno do programu jednání dne 15.4.2015) s tím, že rada navrhuje zastupitelstvu,
aby nabízená kupní cena byla navýšena o částku 2.945 Kč (zbývající podíl ve výši
6729/39928 na nákladech souvisejících se vznikem společenství - viz bod b) tohoto
usnesení).
USNESENÍ č. RM/117/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace, resp. vyrozumění z Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
179.273,-Kč na projekt s názvem „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ v
grantovém řízení Stromy s tím, že do příštího jednání bude připraven návrh poptávkového
řízení na celý projekt. Jedná se o obnovu zeleně plochy podél řeky Úpy po pravé straně
směrem na Pec - od mostu do bývalých papíren směrem k domu pí Trechové, tzv. deponie v
době povodní. Celkové náklady projektu podle žádosti by měly činit 393.680,-Kč a projekt by
měl být realizován v letošním roce.
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USNESENÍ č. RM/118/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
stavebního technika, aby prověřil danou lokalitu a připravil návrh řešení, aby
povrchová voda z místní komunikace nepoškozovala nemovitost čp. 32.
projednala
b)
žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32 s tím, že město poskytne součinnost
k odrenážování okolí domu čp. 32, ale v této věci upozorňuje, že na to musí stavební
úřad vydat příslušné rozhodnutí, dále je nutné získat vyjádření VaKu, a pokud bude
toto vyjádření souhlasné, město vyřeší žádost zřízením věcného břemene a
stanovením podmínek k realizaci umístění drenážního systému na pozemku města.
USNESENÍ č. RM/119/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I v lokalitě u
domu čp. 30 v Černohorské ulici, a to od paní Aleny Mockové a pana Otakara Tlachače s tím,
že požaduje od paní Mockové doplnit, za jakým účelem žádá o pronájem části pozemku a
dále rada trvá na tom, že pozemek bude vyklizen před případným nájemním vztahem v
budoucnu, a to do 30.4.2015
USNESENÍ č. RM/120/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Renaty Schmiederové o povolení postavit novou kůlnu se stáním na auta bez
základů v Maršovské ulici u čp. 50 namísto stávající staré stavby ve stejném provedení, která
se ale již rozpadá a hyzdí okolí s tím, že rada se záměrem nemá zásadní problém, ale
upozorňuje žadatele, že k tomu aby taková stavba mohla vyrůst, je třeba splnit náležitosti
stavebního zákona a požádat stavební úřad o vyjádření a aby se mohlo město ke stavbě
vyjádřit, musí být předložena stavebníkem autorizovaná projektová dokumentace.
USNESENÍ č. RM/121/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podnikatelský záměr paní Evy Tlachačové vybudovat na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II
kemp (část pozemku pro karavany a obytné vozy, část pro stálé karavany plnící funkci chatky
s předním stanem a posezením, část kempu pro stany, centrální ohniště na opékání, společné
hygienické zázemí, WC a společenská místnost s kuchyní a pračkou, malý dřevěný sroubek s
recepcí a drobným prodejem suvenýrů, map a dalších předmětů, prostor kempu by měl být
oddělený od okolí vysokým živým plotem), se kterým rada nemá problém, ale závazně se
vyjádří až po předložení autorizované projektové dokumentace.
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USNESENÍ č. RM/122/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání doplněné žádosti pana Petra Moravce o souhlas s terénními úpravami na
pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejíž přílohou je pozemkový snímek s
vyznačením terénních úprav, okótovaný směrově i výškově s tím, že výkres bude přepracován
z důvodů výškových nesrovnalostí (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/123/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost nájemce pana Davida Vaňka o povolení vybudovat na pronajatém pozemku
p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dřevěný plot avšak bez podezdívky, a to
formou rozšíření nájemní smlouvy o umístění dřevěného plotu s podmínkou, že v
případě skončení nájmu bude plot odstraněn a pozemek uveden do původního stavu.
pověřuje
b)
Svoboda nad Úpou) za účelem vyjádření do 30.4.2015, zda hodlají plot v okolí
pronajatého pozemku opravit do 31.5.2014, pokud nikoliv, tak jej město odstraní bez
náhrady.
USNESENÍ č. RM/124/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
15.4.2015 o bod směny st.p.č. 62/2 včetně garáže za pozemky v Lázeňské ulici p.p.č. 326/1,
326/2 a 326/3 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníků
nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici, protože výsledek geodetického zaměření
zděných kolen, které patří k domu čp. 451 a byl porovnán s kupní smlouvou a znaleckým
posudkem z roku 1997 a prodané výměry souhlasí se stávajícím geodetickým zaměřením a
tudíž garáž pana Jiřího Mičánka a servis pana Petra Holuba mají pouze společnou jednu
střechu.
USNESENÍ č. RM/125/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
negativní výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně majetkoprávního vyrovnání (část
cesty k bývalé svíčkárně leží na parcele rodiny Kučerových – jedná se o cca 12 m2) s tím, že
město tuto záležitost po marné snaze se dohodnout považuje za uzavřenou, protože rodina
Kučerových není ochotna městu poskytnout jakýkoliv právní vztah, tj. ani prodej, ani věcné
břemeno, ale souhlasí ústně s tím, aby lidé z dané lokality po části cesty i nadále jezdili.
USNESENÍ č. RM/126/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně žádosti pana Rittera, kdy po jednání s panem Ritterem byla dohodnuta
směna pozemků v tom smyslu, že bude vyřešen přístup na pozemky p.p.č. 236/10 a 236/12,
oba v k.ú. Maršov I, které jsou určeny studií pro výstavbu rodinných domů, a na základě
společného jednání bude směna geodeticky zpracována.
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USNESENÍ č. RM/127/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Václava Jirsáka o rozšíření Smlouvy o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvě o věcném břemeni z 5.12.2012 o pozemek p.p.č. 288/7 v k.ú. Maršov I, kdy
ke vzniku pozemku p.p.č. 288/7 došlo oddělením z pozemku p.p.č. 288/1 po vydání územního
rozhodnutí na plánovanou stavbu MVE na Černohorském potoce s tím, že rada požaduje
předložení geodetického zaměření stavby potrubí do pozemkového snímku.
USNESENÍ č. RM/128/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku (viz
příloha originálu zápisu), který reaguje na petici občanů z podzimu roku 2014. Rada se
prvotním návrhem tzv. protihlukové vyhlášky zabývala a po společné diskusi dospěla ke
společnému návrhu regulace hluku mimo jiné takto (nejdůležitější výtah z návrhu vyhlášky):
Na území obce je každý povinen zdržet se:
a) o nedělích, vyjma času od 15,00 hodin do 18,00 hodin, státních svátcích, státem
uznaných dnech pracovního klidu,
b) od pondělí do soboty v době od 20,00 hodin do 22,00 hodin,
c) o sobotách v době od 6,00 hodin do 8,00 hodin,
d) v době nočního klidu, (ten je vymezen dobou mezi 22,00 – 6,00)
používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (zejména sekačky na trávu,
kotoučové a motorové pily, křovinořezy, brusky, rozbrušovačky, vrtačky, pneumatická
kladiva, kompresory, zábavní pyrotechnika apod.)
Návrh celé vyhlášky bude zveřejněn k diskusi s občany v květnovém vydání novin Svoboda
forum a na webu města s vysvětlujícím komentářem a projednáván bude na červnovém
veřejném zasedání zastupitelstva.
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