*MESUX000GKBE*
Sp. značka: SVO/1118/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.4.2015
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.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou"

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zpracování PD - Přechody pro chodce
včetně chodníku v Maršově II

3.

Výběr zhotovitele v poptávkovém řízení „Oprava chodníků v k.ú. Svoboda nad
Úpou“

4.

Poptávkové řízení na projekt "Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště"

5.

Poptávkové řízení na opravu hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa

6.

Inventarizace smluv za umístění reklamních cedulí na sloupech VO

7.

Geodetické zaměření plánované stavby MVE na Černohorském potoce

8.

Předložení opraveného okótovaného pozemkového snímku k žádosti pana Moravce o
terénní úpravy

9.

Žádost o stanovisko města ve věci vybudování dřevěné pergoly v zahradnictví pana
Havrána

10.

Návrh řešení odvodu povrchové vody od domu čp. 32 na Pietteho náměstí

11.

Vyjádření pana Blažka k usnesení rady č. RM/100/8/2015 ze dne 18.3.2015

12.

Návrh smluv na poskytování datových služeb

13.

Rozhodnutí stavebního úřadu na změnu stavby před jejím dokončením - přestavba
kůlny u RD čp. 7 v k.ú. Maršov II

14.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na stavbu: „Svoboda nad Úpou, TS a knn p.č. 229/1,
Město“
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15.

Pravidelná revize a oprava hromosvodu na autobusovém nádraží

16.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

17.

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

18.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad úpou

19.

Žádost ředitelky DPS o schválení návrhu "Sazebníku úkonů pečovatelské služby od
1.6.2015"

20.

Žádost ředitelky DPS o rozhodnutí ve věci opravy balkónů na objektu

21.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
předzahrádky

22.

Aktualizace studie využití objektu bývalého kina

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda
nad Úpou"
Radě města byla předložena jediná doručená nabídka, ačkoliv Výzva k podání nabídky byla
zveřejněna na Profilu zadavatele, na projekt "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou" v rámci
druhého kola poptávkového řízení, kdy zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách je příspěvková organizace města Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032. Doručená nabídka od
fyzické osoby - OSVČ Jan Líbal, Martínkovice 82, PSČ 549 73, IČ 88884473 splnila veškeré
požadavky dle zadávací dokumentace a uchazeč nabídl cenu ve výši 310.797 Kč včetně DPH.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podanou cenovou nabídku ve výši 310.797,-Kč včetně DPH na projekt "Zelená učebna ZŠ
Svoboda nad Úpou" v rámci druhého kola poptávkového řízení od OSVČ Jan Líbal,
Martínkovice 82, PSČ 549 73, IČ 88884473 kdy zadavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 a pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Mgr. Hainiše podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/130/11/2015 bylo přijato.
2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zpracování PD - Přechody pro chodce
včetně chodníku v Maršově II
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky na zpracování projektové
dokumentace na akci „Přechody pro chodce včetně chodníku v Maršově II“ v rámci
poptávkového řízení, které byly otevřeny, a to od následujících uchazečů:
nabídka
č.

1
2
3
4

uchazeč

Ing. David Pauzar
MSM Project s.r.o.
TENET, spol. s r.o.
DiK Janák, s.r.o.

IČO

71247815
02996855
63220385
62063600
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splnění kvalifikačních
předpokladů

ano
ano
ano
ano

nabídková cena včetně DPH

187 000,00 Kč
71 254,48 Kč
181 500,00 Kč
129.470,00 Kč

Rada se podrobně podanými nabídkami zabývala a zjistila, že podaná nabídka č. 2 nesplnila
požadavek zadavatele, protože součástí nabídkové ceny měla být i činnost autorského dozoru
v obvyklém časovém rozsahu s ohledem na typ projektované stavby a uchazeč měl navrhnout
nabídkovou cenu, která měla zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky a v předloženém návrhu smlouvy o dílo činnost autorského dozoru nebyla uvedena
(viz odstavec 2.2. – podrobná specifikace díla). Ostatní nabídky splnily veškeré podmínky
poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vyřazení nabídky č. 2 od společnosti MSM Project s.r.o., IČ 02996855, v rámci
poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Přechody pro
chodce včetně chodníku v Maršově II“, protože tato podaná nabídka nesplnila
požadavek zadavatele, aby součástí nabídkové ceny byla i činnost autorského
dozoru v obvyklém časovém rozsahu s ohledem na typ projektované stavby a
uchazeč měl navrhnout nabídkovou cenu, která měla zahrnovat veškeré náklady
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a v předloženém návrhu smlouvy o
dílo uchazečem činnost autorského dozoru nebyla uvedena (viz odstavec 2.2. –
podrobná specifikace díla).
b)

v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
„Přechody pro chodce včetně chodníku v Maršově II“ (veřejná zakázka malého
rozsahu vedená mimo režim zákona o veřejných zakázkách) výběr zhotovitele, a to
společnost DiK Janák, s.r.o., IČ 62063600, která nabídla nejnižší cenu včetně DPH
ve výši 129.470,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/131/11/2015 bylo přijato.
3. Výběr zhotovitele v poptávkovém řízení „Oprava chodníků v k.ú. Svoboda nad
Úpou“
Rada města se vrátila k výběru zhotovitele v souladu s přijatým usnesením rady
č. RM/74/7/2015 ze dne 25.2.2015 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“. Rozpočtovým opatřením č. 1/2015 bylo
schváleno navýšení rozpočtu města o částku 252.000 Kč (schváleno Zastupitelstvem města na
4. veřejném zasedání dne 15.4.2015 pod číslem usnesení ZM/46/4/2015).
Předložené nabídky:
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.

IČO

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

splnění kvalifikačních
předpokladů

Ano
Ano
Ano
Ano

nabídková cena bez DPH

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

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. Svoboda nad Úpou“
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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) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/132/11/2015 bylo přijato.
4. Poptávkové řízení na projekt "Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště"
Radě města byl předložen návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na
akci „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ včetně zadávací dokumentace (vše
viz přílohy originálu zápisu).
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Revitalizace sídelní
zeleně u Rýchorského sídliště", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace
(příloha č. 1 – Jednoduchý projekt, Příloha č. 2 – Zadávací výkaz k ocenění), a to v
souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z
6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 25993020,
- New Visit s.r.o., se sídlem Komenského 264, 500 03 Hradec Králové,
IČ 25268635,
- Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem čp. 360, 543 76 Chotěvice,
IČ 13585240.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/133/11/2015 bylo přijato.
5. Poptávkové řízení na opravu hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa
Radě města byl předložen návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce na akci „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou – II. etapa“ včetně zadávací
dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu). Z projektové dokumentace vyplývá, že část
pozemku ve vlastnictví pana Kábrta bude dotčena stavbou (oprava zdi bude provedena, mimo
jiné, formou přibetonováním spodní části zdi).
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města vyjednáním podmínek s panem Kábrtem pro uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene přístupu, případně koupě části pozemku pod
budoucí stavbou rekonstruované části hřbitovní zdi.
schvaluje
b)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Oprava hřbitovní
zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa", (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 4 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se
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c)

Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše
přílohou originálu zápisu).
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Kalin, spol. s r.o., se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4, IČ 25607782
- Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní 75,
541 01 Trutnov, Dolní Staré Město, IČ 64255352.

jmenuje
d)
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Oprava hřbitovní
zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" členy hodnotící komise (Ing. Václav Jiránek,
Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, p. Jiří Rajsner, Ing. Josef Hůrka) a jejich
náhradníky (Mgr. Petr Týfa, Mgr. Petr Schön).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/134/11/2015 bylo přijato.
6. Inventarizace smluv za umístění reklamních cedulí na sloupech VO
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
umístění reklamních cedulí na sloupech veřejného osvětlení (viz příloha originálu zápisu) a
požádal radu o aktualizaci ceníku v případě reklamních cedulí s plochou nad 1 m2. Po diskusi
nad inventarizací současných nájemních smluv rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
sazby nájmu za umístění reklamních cedulí na sloupech veřejného prostranství takto:
- reklamní cedule s plochou do 1 m2 včetně - 1.200,-Kč bez DPH za jednu ceduli ročně
- reklamní cedule s plochou nad 1 m2 (maximálně však 2,5 m2) – 3.000,-Kč bez DPH za
jednu ceduli ročně
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/135/11/2015 bylo přijato.
7. Geodetické zaměření plánované stavby MVE na Černohorském potoce
Radě města bylo předloženo geodetické zaměření stavby potrubí malé vodní elektrárny
(„MVE“) na Černohorském potoce (viz příloha originálu zápisu). Na základě tohoto
doplněného snímku bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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, 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 formou dodatku ke smlouvě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/136/11/2015 bylo přijato.
5

8. Předložení opraveného okótovaného pozemkového snímku k žádosti pana Moravce
o terénní úpravy
Radě města bylo předloženo doplnění žádosti pana Petra Moravce o souhlas s terénními
úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v podobě přepracovaného
pozemkového snímku okótovaného směrově i výškově (viz příloha originálu zápisu). Rada
města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s terénními úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu s
přepracovaným pozemkovým snímkem okótovaným směrově i výškově (viz příloha originálu
zápisu), o které požádal pana Petr Moravec, s tím, že se stavebníkem bude uzavřena
jednoduchá písemná dohoda (například dohoda o povolení sjezdu), kterou bude zajištěno to,
že pokud dojde k ohrožení majetku města (komunikace), stavebník provede veškerá opatření
k nápravě stavu na své náklady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/137/11/2015 bylo přijato.
9. Žádost o stanovisko města ve věci vybudování dřevěné pergoly v zahradnictví pana
Havrána
Radě města byla předložena žádost pana Šándora Havrána o stanovisko města ve věci
vybudování dřevěné pergoly před v zahradnictví na pozemku p.p.č. 954 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (dle zákresu v příloze žádosti – viz příloha originálu zápisu), který má od města
pronajatý. Rada hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Šándora Havrána o stanovisko města ve věci vybudování dřevěné pergoly před
v zahradnictví na pozemku p.p.č. 954 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který má od města pronajatý
s tím, že vedení města v podstatě nemá k záměru žadatele námitky, ale musí předložit
jednoduchý projekt stavby (který bude potřebovat i pro stavební úřad), protože stavba podléhá
udělení územního souhlasu stavebního úřadu se stavbou. Pokud bude územní souhlas
stavebním úřadem udělen, musí rada dořešit rozšíření předmětu nájmu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/138/11/2015 bylo přijato.
10. Návrh řešení odvodu povrchové vody od domu čp. 32 na Pietteho náměstí
Radě města byl předložen návrh řešení stavebního technika k odvodu povrchové vody
z komunikace tak, aby neohrožovala nemovitost čp. 32. Návrh spočívá v přeložení a doplnění
kamenných žulových obrub k uliční vpusti a vyhotovení dlážděného žlabu z žulových kostek.
Dále bude v místě přídlažby proveden liniový odvodňovací žlab.
Dále byla radě předložena aktualizovaná žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32,
protože společnost VAK neudělila souhlas s napojením drenáže do přilehlé kanalizace (viz
příloha originálu zápisu).
Po diskusi členů rady a stavebního technika nad celou záležitostí rada dospěla k následujícím
návrhům usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh řešení stavebního technika k odvodu povrchové vody z komunikace tak, aby
neohrožovala nemovitost čp. 32, kdy tento návrh spočívá v přeložení a doplnění
kamenných žulových obrub k uliční vpusti a vyhotovení dlážděného žlabu
z žulových kostek a dále bude v místě přídlažby proveden liniový odvodňovací
žlab.
projednala
b)
aktualizovanou žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32, protože
společnost VAK neudělila souhlas s napojením drenáže do přilehlé kanalizace (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že město má vůli jim pomoci, ale jedná se o natolik
technicky náročnou záležitost, že je třeba předložit projektovou dokumentaci, která
bude technické řešení podrobně popisovat včetně způsobu zajištění přilehlé místní
komunikace ve vlastnictví města proti jejímu poškození.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/139/11/2015 bylo přijato.
11. Vyjádření pana Blažka k usnesení rady č. RM/100/8/2015 ze dne 18.3.2015
Radě města bylo předloženo písemné vyjádření pana Blažka k usnesení rady
č. RM/100/8/2015 ze dne 18.3.2015 (viz příloha originálu zápisu). Rada dlouho diskutovala
nad daným problémem a výsledkem této diskuse byly následující návrhy usnesení, o kterých
bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
omezení vjezdu lokality Luční ulice v souladu se znaleckým posudkem Ing. Janáka
a zadání projekčního řešení na lokální opravu dané komunikace a opěrné zdi za
domem čp. 419, kde je komunikace propadlá.
pověřuje
b)
starostu, aby do příští rady zajistil cenovou nabídku vodohospodářského projektanta
(Ing. Libor Fanta) na projekční zpracování odvodnění komunikace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/140/11/2015 bylo přijato.
12. Návrh smluv na poskytování datových služeb
Radě města byly přeloženy návrhy smluvních vztahů o poskytování datových služeb s vazbou
na smlouvu o nájmu, které vypracoval Mgr. Hynek (viz přílohy originálu zápisu) a které
vysvětlil všem přítomným. Na základě toho rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části střešního prostoru na budovách ve vlastnictví města čp. 474
a čp. 560 za účelem umístění technologie zařízení určeného k přenosu dat.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/141/11/2015 bylo přijato.
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13. Rozhodnutí stavebního úřadu na změnu stavby před jejím dokončením - přestavba
kůlny u RD čp. 7 v k.ú. Maršov II
Radě města bylo předloženo starostou rozhodnutí stavebního úřadu č.j. SVO/1130/2015,
doručené městu coby účastníku řízení dne 17.4.2015, o povolení změny stavby před jejím
dokončením „Přestavba kůlny u RD čp. 7, Svoboda nad Úpou, Maršov II (viz příloha
originálu zápisu). Město se v rámci tohoto stavebního řízení již vyjádřilo dne 3.3.2015, že
nesouhlasí s využitím stavby čp. 7 z hlediska ÚPD a hygieny a nesouhlasí s rozměry budovy,
které jsou mnohonásobně větší než původní povolení.
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby ve lhůtě nejpozději dne 4.5.2015 podal odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu č.j. SVO/1130/2015, doručené městu coby účastníku řízení dne 17.4.2015, o povolení
změny stavby před jejím dokončením s názvem „Přestavba kůlny u RD čp. 7, Svoboda nad
Úpou, Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, že změna stavby před
dokončením mnohonásobně převyšuje původní záměr stavebníka a tímto rozhodnutím se nedá
zlegalizovat, protože kdyby takto žádal stavebník od počátku (tzn. na objekt kůlny o
stávajících mnohonásobně větších rozměrech), bylo by město účastníkem územního řízení ze
zákona od počátku a stavba by ani nemohla vzniknout. Změna mnohonásobně prostorově
převyšuje původní záměr stavebníka, protože původní záměr stavebníka hovořil o kůlně o
velikosti cca 5 m2, kdy takto vybudovaná kůlna by plnila doplňkovou funkci k hlavnímu
objektu čp. 7 v k.ú. Maršov, ovšem nyní je situace naprosto opačná - kůlna se stala rozměrově
hlavním objektem a dům čp. 7 plní doplňkovou funkci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/142/11/2015 bylo přijato.

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na stavbu: „Svoboda nad Úpou, TS a knn p.č. 229/1,
Město“
Radě města byla předložena ke schválení nová smlouva (viz nadpis a příloha originálu
zápisu), a to v souvislosti se změnou pověřené společnosti, která bude pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s. vykonávat práce (původně ELPROMONTA CZ s.r.o., v novém návrhu
smlouvy SB projekt s.r.o.). V dané záležitosti bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na stavbu: „Svoboda nad Úpou, TS a knn p.č. 229/1, Město“
(viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti se změnou pověřené společnosti, která bude
pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. vykonávat práce (původně ELPROMONTA CZ s.r.o.,
v novém návrhu smlouvy SB projekt s.r.o.).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/143/11/2015 bylo přijato.
15. Pravidelná revize a oprava hromosvodu na autobusovém nádraží
Stavební technik města seznámil radu o poškození hromosvodové soustavy na autobusovém
nádraží po letošní zimě a předložil radě cenovou nabídku na provedení revize hromosvodu
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před opravou, ze které by vyplynuly revizní závady. Dále radě předložil orientační ocenění
těchto závad (vše viz příloha originálu zápisu). Rada v dané věci hlasovala o následujícím
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby objednal provedení revize hromosvodu na autobusovém
nádraží před opravou u sdružení HABR Trutnov, a na základě zjištěných revizních závad, aby
poptal cenové nabídky na odstranění těchto závad.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/144/11/2015 bylo přijato.
16. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byla přeložena žádost pana Janouše o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I (zelená plocha) za účelem vybudování předzahrádky a případně umístění dětských
herních prvků. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/145/11/2015 bylo přijato.
17. Žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen Mgr. Schönem podkladový materiál k pronájmu části pozemku
p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I u domu čp. 30 v Černohorské ulici (viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Schön informoval o tom, že o danou část pozemku je evidováno několik žádostí, dále
předložil fotodokumentaci z 29.4.2015 se stavem části pozemku, který měl být na základě
výzvy vyklizen do 30.4.2015 (viz příloha originálu zápisu). Rada na základě výše uvedené
hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I s tím, že případní
zájemci o pronájem této části pozemku mohou podat svoji nabídku na výši nájemného formou
zalepené obálky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/146/11/2015 bylo přijato.
18. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla přeložena žádost paní Brátové o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. V této věci rada hlasovala o návrhu usnesení:

9

Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem doplnění žádosti o další informace ohledně vyrovnání dluhů vůči městu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/147/11/2015 bylo přijato.
19. Žádost ředitelky DPS o schválení návrhu "Sazebníku úkonů pečovatelské služby
od 1.6.2015"
Ředitelka DPS předložila radě nový návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.6.2015
(dále jen „Sazebník“, viz příloha originálu zápisu). Na základě telefonické komunikace
s ředitelkou DPS, rada požaduje v Sazebníku odstranění řádku Zajištění stravy – cena oběda
dle aktuálního ceníku kuchyně DPS. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.6.2015 (dále jen „Sazebník“, viz
příloha originálu zápisu) s tím, že v Sazebníku bude odstraněn řádek Zajištění stravy – cena
oběda dle aktuálního ceníku kuchyně DPS.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/148/11/2015 bylo přijato.
20. Žádost ředitelky DPS o rozhodnutí ve věci opravy balkónů na objektu
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o rozhodnutí ve věci opravy balkónů na
objektu Domu s pečovatelskou službou. V dané věci informoval radu stavební technik o
možnostech technického řešení. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby do příští rady připravil návrh technického řešení na opravu
balkonů na budově Domu s pečovatelskou službou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/149/11/2015 bylo přijato.
21. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
předzahrádky
Radě města byla předložena žádost paní Andršové o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem předzahrádky před restaurací
Národní dům. Rada v této věci hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
cca 10 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/150/11/2015 bylo přijato.
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22. Aktualizace studie využití objektu bývalého kina
Starosta předložil radě upravený návrh od Ing. Bařinky (viz přílohy originálu zápisu) ohledně
využití budovy bývalého kina. Rada se těmito návrhy v rámci diskuse zabývala a bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
upravený návrh od Ing. Bařinky (viz přílohy originálu zápisu) ohledně využití budovy
bývalého kina a pověřila Ing. Jiránka, aby s Ing. Bařinkou projednal technickou problematiku
společného výtahu pro budovu bývalého kina a radnice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/151/11/2015 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 8.4.2015 ve 22,40 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 20.5.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 1.5.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 29.4.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 30.04.2015
USNESENÍ č. RM/130/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podanou cenovou nabídku ve výši 310.797,-Kč včetně DPH na projekt "Zelená učebna ZŠ
Svoboda nad Úpou" v rámci druhého kola poptávkového řízení od OSVČ Jan Líbal,
Martínkovice 82, PSČ 549 73, IČ 88884473 kdy zadavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 a pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Mgr. Hainiše podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/131/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vyřazení nabídky č. 2 od společnosti MSM Project s.r.o., IČ 02996855, v rámci
poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Přechody pro
chodce včetně chodníku v Maršově II“, protože tato podaná nabídka nesplnila
požadavek zadavatele, aby součástí nabídkové ceny byla i činnost autorského dozoru
v obvyklém časovém rozsahu s ohledem na typ projektované stavby a uchazeč měl
navrhnout nabídkovou cenu, která měla zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky a v předloženém návrhu smlouvy o dílo uchazečem činnost
autorského dozoru nebyla uvedena (viz odstavec 2.2. – podrobná specifikace díla).
b)

v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
„Přechody pro chodce včetně chodníku v Maršově II“ (veřejná zakázka malého
rozsahu vedená mimo režim zákona o veřejných zakázkách) výběr zhotovitele, a to
společnost DiK Janák, s.r.o., IČ 62063600, která nabídla nejnižší cenu včetně DPH ve
výši 129.470,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. RM/132/11/2015
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. 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) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/133/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Revitalizace sídelní
zeleně u Rýchorského sídliště", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace
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b)

(příloha č. 1 – Jednoduchý projekt, Příloha č. 2 – Zadávací výkaz k ocenění), a to v
souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z
6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 25993020,
- New Visit s.r.o., se sídlem Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, IČ 25268635,
- Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem čp. 360, 543 76 Chotěvice, IČ
13585240.

USNESENÍ č. RM/134/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
starostu města vyjednáním podmínek s panem Kábrtem pro uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene přístupu, případně koupě části pozemku pod
budoucí stavbou rekonstruované části hřbitovní zdi.
schvaluje
b)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Oprava hřbitovní zdi
ve Svobodě nad Úpou - II. etapa", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace
(příloha č. 4 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou
originálu zápisu).
c)
- Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní 75, 541 01
Trutnov, Dolní Staré Město, IČ 64255352.
jmenuje
d)
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Oprava hřbitovní zdi
ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" členy hodnotící komise (Ing. Václav Jiránek, Ing.
Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, p. Jiří Rajsner, Ing. Josef Hůrka) a jejich
náhradníky (Mgr. Petr Týfa, Mgr. Petr Schön).
USNESENÍ č. RM/135/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
sazby nájmu za umístění reklamních cedulí na sloupech veřejného prostranství takto:
- reklamní cedule s plochou do 1 m2 včetně - 1.200,-Kč bez DPH za jednu ceduli ročně
- reklamní cedule s plochou nad 1 m2 (maximálně však 2,5 m2) – 3.000,-Kč bez DPH za
jednu ceduli ročně
USNESENÍ č. RM/136/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
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, kdy ke
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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 formou dodatku ke smlouvě.
USNESENÍ č. RM/137/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s terénními úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu s
přepracovaným pozemkovým snímkem okótovaným směrově i výškově (viz příloha originálu
zápisu), o které požádal pana Petr Moravec, s tím, že se stavebníkem bude uzavřena
jednoduchá písemná dohoda (například dohoda o povolení sjezdu), kterou bude zajištěno to,
že pokud dojde k ohrožení majetku města (komunikace), stavebník provede veškerá opatření
k nápravě stavu na své náklady.
USNESENÍ č. RM/138/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Šándora Havrána o stanovisko města ve věci vybudování dřevěné pergoly před v
zahradnictví na pozemku p.p.č. 954 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který má od města pronajatý s
tím, že vedení města v podstatě nemá k záměru žadatele námitky, ale musí předložit
jednoduchý projekt stavby (který bude potřebovat i pro stavební úřad), protože stavba podléhá
udělení územního souhlasu stavebního úřadu se stavbou. Pokud bude územní souhlas
stavebním úřadem udělen, musí rada dořešit rozšíření předmětu nájmu.
USNESENÍ č. RM/139/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh řešení stavebního technika k odvodu povrchové vody z komunikace tak, aby
neohrožovala nemovitost čp. 32, kdy tento návrh spočívá v přeložení a doplnění
kamenných žulových obrub k uliční vpusti a vyhotovení dlážděného žlabu z žulových
kostek a dále bude v místě přídlažby proveden liniový odvodňovací žlab.
projednala
b)
aktualizovanou žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32, protože společnost
VAK neudělila souhlas s napojením drenáže do přilehlé kanalizace (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že město má vůli jim pomoci, ale jedná se o natolik technicky
náročnou záležitost, že je třeba předložit projektovou dokumentaci, která bude
technické řešení podrobně popisovat včetně způsobu zajištění přilehlé místní
komunikace ve vlastnictví města proti jejímu poškození.
USNESENÍ č. RM/140/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
omezení vjezdu lokality Luční ulice v souladu se znaleckým posudkem Ing. Janáka a
zadání projekčního řešení na lokální opravu dané komunikace a opěrné zdi za domem
čp. 419, kde je komunikace propadlá.
pověřuje
b)
starostu, aby do příští rady zajistil cenovou nabídku vodohospodářského projektanta
(Ing. Libor Fanta) na projekční zpracování odvodnění komunikace.
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USNESENÍ č. RM/141/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části střešního prostoru na budovách ve vlastnictví města čp. 474
a čp. 560 za účelem umístění technologie zařízení určeného k přenosu dat.
USNESENÍ č. RM/142/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby ve lhůtě nejpozději dne 4.5.2015 podal odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu č.j. SVO/1130/2015, doručené městu coby účastníku řízení dne 17.4.2015, o povolení
změny stavby před jejím dokončením s názvem „Přestavba kůlny u RD čp. 7, Svoboda nad
Úpou, Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, že změna stavby před
dokončením mnohonásobně převyšuje původní záměr stavebníka a tímto rozhodnutím se nedá
zlegalizovat, protože kdyby takto žádal stavebník od počátku (tzn. na objekt kůlny o
stávajících mnohonásobně větších rozměrech), bylo by město účastníkem územního řízení ze
zákona od počátku a stavba by ani nemohla vzniknout. Změna mnohonásobně prostorově
převyšuje původní záměr stavebníka, protože původní záměr stavebníka hovořil o kůlně o
velikosti cca 5 m2, kdy takto vybudovaná kůlna by plnila doplňkovou funkci k hlavnímu
objektu čp. 7 v k.ú. Maršov, ovšem nyní je situace naprosto opačná - kůlna se stala rozměrově
hlavním objektem a dům čp. 7 plní doplňkovou funkci.
USNESENÍ č. RM/143/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na stavbu: „Svoboda nad Úpou, TS a knn p.č. 229/1, Město“
(viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti se změnou pověřené společnosti, která bude
pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. vykonávat práce (původně ELPROMONTA CZ s.r.o., v
novém návrhu smlouvy SB projekt s.r.o.).
USNESENÍ č. RM/144/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby objednal provedení revize hromosvodu na autobusovém
nádraží před opravou u sdružení HABR Trutnov, a na základě zjištěných revizních závad, aby
poptal cenové nabídky na odstranění těchto závad.
USNESENÍ č. RM/145/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
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USNESENÍ č. RM/146/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I s tím, že případní
zájemci o pronájem této části pozemku mohou podat svoji nabídku na výši nájemného formou
zalepené obálky.
USNESENÍ č. RM/147/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem doplnění žádosti o další informace ohledně vyrovnání dluhů vůči městu.
USNESENÍ č. RM/148/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.6.2015 (dále jen „Sazebník“, viz
příloha originálu zápisu) s tím, že v Sazebníku bude odstraněn řádek Zajištění stravy – cena
oběda dle aktuálního ceníku kuchyně DPS.
USNESENÍ č. RM/149/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby do příští rady připravil návrh technického řešení na opravu
balkonů na budově Domu s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/150/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
cca 10 m2.
USNESENÍ č. RM/151/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
upravený návrh od Ing. Bařinky (viz přílohy originálu zápisu) ohledně využití budovy
bývalého kina a pověřila Ing. Jiránka, aby s Ing. Bařinkou projednal technickou problematiku
společného výtahu pro budovu bývalého kina a radnice.
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