*MESUX000GNEE*
Sp. značka: SVO/1347/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 12. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.5.2015
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 akci "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště" + Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

2.

Zpráva hodnotící komise z veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim
zákona s názvem "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" + Smlouva
o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti

3.

Výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu "Vlastivědné putování po
Svobodě"

4.

Projektová dokumentace na novou hasičskou zbrojnici - projednání její připravenosti
pro podání žádosti a výstavbu

5.

Geodetické zaměření cesty na Novém světě nad domem pana Rittera

6.

Návrhy technického řešení na opravu balkonu na DPS včetně vyčíslení finančních
nákladů

7.

Schválení čerpání investičního fondu PO ZŠ a MŠ Svoboda - navýšení na akci
"Zelená učebna"

8.

Pronájem části p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I - předložení nabídek na nájem + žádost o
prodej této části pozemku

9.

Pronájem střešního prostoru za účelem umístění technologie zařízení určeného k
přenosu dat

10.

Pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I (před AQUA barem)

11.

Pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (před Národním
domem)

12.

Cenová nabídka na projekční zpracování odvodnění komunikace Luční

13.

Žádost z čp. 178 o spolufinancování opravy plotu kolem zahrady

1

14.

Odstranění zděného plotu oddělujícího pozemky p.p.č. 104/1 a 104/6 od pozemků
p.p.č. 903, 907 a 107/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Oprava komunikací - výtluky

16.

Žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

17.

Žádost o stanovisko města ke stavbě kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici

18.

Nová položka ceníku nájemného a pachtovného

19.

Nabídka na bezúplatné převzetí majetku od Správy KRNAP

20.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

21.

Žádost o vydání souhlasu se stavbou kanalizační přípojky pro objekt čp. 165 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

22.

Přidělení uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou

23.

Žádost ředitelky DPS o schválení výměny vodoměrů

24.

Program 5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště" + Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách doručené nabídky dle Výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona v
souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014, a to
od společností:
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, IČ 259 93 020 nabídková cena bez DPH 317.247,28 Kč (s DPH 383.869,21 Kč)
- New Visit s.r.o., se sídlem Komenského 264, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 252 68 635 nabídková cena bez DPH 324.956,76 Kč (s DPH 393.197,68 Kč)
Rada zkontrolovala podané nabídky s vazbou na splnění kvalifikace a ocenění položek
rozpočtu s tím, že obě nabídky byly v pořádku.
Dále se rada zabývala předloženým návrhem Smlouvy o dílo od společnosti
GRAS SPOL s.r.o., která nabídla nejvhodnější nabídku.
Dále byla radě předložena ke schválení Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
č. STR 16_15 (viz příloha originálu zápisu) ve výši 179.273,-Kč z Nadace ČEZ k úhradě
nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem
"Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště" v grantovém řízení Stromy.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku od společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad
Úpou, PSČ 542 24, IČ 259 93 020, která nabídla cenu ve výši bez DPH
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b)

317.247,28 Kč (s DPH 383.869,21 Kč) v rámci Výzvy k podání nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona v souladu
se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 s
názvem "Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště" s tím, že předložený
návrh Smlouvy o dílo od uchazeče bude upraven na základě společného jednání a
předložen ke schválení na dalším jednání rady.
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 16_15 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 179.273,-Kč z Nadace ČEZ k úhradě nákladů spojených s pořízením
a výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště" v grantovém řízení Stromy.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/152/12/2015 bylo přijato.
2. Zpráva hodnotící komise z veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim
zákona s názvem "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" + Smlouva
o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou – II. etapa“ (viz příloha originálu zápisu). Hodnotící
komise doporučila radě schválit nabídku vítězného uchazeče, a to od společnosti
W - STAV s.r.o., se sídlem J. Kablíkové 1142, Vrchlabí, PSČ 543 01, IČ 601 11 534, která
nabídla cenu bez DPH ve výši 618.399,-Kč (s DPH 748.263,-Kč).
Dále byla radě předložena Výzva stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou
č.j. SVO/1436/2015, doručená městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o
vydání stavebního povolení na stavbu "Oprava stávající ohradní zdi hřbitova - II. etapa".
Stavební úřad požaduje předložení uzavřené Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky s panem Kábrtem, protože stavba částečně
zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a p.p.č. 483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou. V této
souvislosti byl radě předložen návrh této smlouvy (viz příloha originálu zápisu) k projednání s
tím, že se jedná také o budoucí koupi nemovitostí, a proto její schválení bude postoupeno
zastupitelstvu.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou – II. etapa“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou – II. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost W - STAV s.r.o.,
se sídlem J. Kablíkové 1142, Vrchlabí, PSČ 543 01, IČ 601 11 534, která nabídla
nejnižší cenu bez DPH ve výši 618.399,-Kč (s DPH 748.263,-Kč) s tím, že k
uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem dojde až po právní moci stavebního
povolení na tuto akci.
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doporučuje
c)
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvě se zřízením služebnosti stezky s panem Kábrtem (viz příloha originálu
zápisu), protože stavba "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa"
částečně zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a p.p.č. 483/4, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou a město musí doložit tuto smlouvu v rámci stavebního řízení na základě
Výzvy stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015, doručené
městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/153/12/2015 bylo přijato.
3. Výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu "Vlastivědné putování
po Svobodě"
Radě města byla předložena jediná doručená nabídka v rámci poptávkového řízení na výběr
dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu Vlastivědné putování po Svobodě nad
Úpou, CZ.3.22/3.3.02/14.04266, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007
2013 prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, a to od společnosti
Vysoudil s.r.o., se sídlem Pražská 135, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 288 51 803, která nabídla
cenu bez DPH ve výši 169.457,-Kč (s DPH 205.043,-Kč).
Propagačním materiálem se rozumí:
a) Grafické zpracování a tisk 6 000 ks mapy o rozměrech 60 x 80 cm, sklad 24 polí, 135g,
strojní lak, česko-polská jazyková mutace,
b) Grafické zpracování a tisk 6 000 ks brožury formátu A5, počet stran 22, desky, českopolská jazyková mutace.
Rada zkontrolovala náležitosti nabídky a dále se zabývala předloženým návrhem Smlouvy o
dílo od uchazeče.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti Vysoudil s.r.o., se sídlem Pražská 135, Trutnov, PSČ 541 01,
IČ 288 51 803, která nabídla cenu bez DPH ve výši 169.457,-Kč (s DPH 205.043,-Kč) v
rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu
Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou, CZ.3.22/3.3.02/14.04266, který je
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 prostřednictvím fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis s tím, že předložený návrh Smlouvy o dílo od uchazeče bude upraven
neprodleně po jednání rady Mgr. Hynkem. Pokud bude s takto upravenou smlouvou uchazeč
souhlasit, rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/154/12/2015 bylo přijato.
4. Projektová dokumentace na novou hasičskou zbrojnici - projednání její
připravenosti pro podání žádosti a výstavbu
Vedení města zahájilo přípravu na budoucí výstavbu nové hasičské zbrojnice, a to prověřením
zpracované projektové dokumentace. Stavební technik města pan Rajsner a Ing. Jiránek sdělili
radě připomínky ke zpracované projektové dokumentaci na novou hasičskou zbrojnici, které
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by bylo vhodné projednat s projektanty a dokumentaci v tomto smyslu dopracovat tak, aby
byla připravena do podzimu 2015 pro podání žádosti o dotaci a případné výběrové řízení na
zhotovitele. Mgr. Hynek informoval radu o aktuálním stavu dotačního programu na výstavbu
hasičských zbrojnic, upozornil na to, že je třeba v říjnu 2015 požádat stavební úřad o
prodloužení stavebního povolení. Ing. Jiránek doplnil, že je třeba také sledovat aktuální
harmonogram případné opravy spodní komunikace do Janských Lázní s vazbou na stavební
připravenost umístění inženýrských sítí před zahájením rekonstrukce komunikace.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
připomínky stavebního technika p. Rajsnera a Ing. Jiránka ke zpracované
projektové dokumentaci na novou hasičskou zbrojnici s tím, že rada pověřuje
starostu, aby svolal schůzku s projektanty za účelem dopracování tak, aby byla
připravena do podzimu 2015 pro podání žádosti o dotaci a případné výběrové řízení
na zhotovitele.
pověřuje
b)
starostu, aby v říjnu 2015 požádal stavební úřad o prodloužení stavebního povolení
na výstavbu nové hasičské zbrojnice a dále, aby sledoval aktuální harmonogram
případné opravy spodní komunikace do Janských Lázní s vazbou na stavební
připravenost umístění inženýrských sítí před zahájením rekonstrukce komunikace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/155/12/2015 bylo přijato.
5. Geodetické zaměření cesty na Novém světě nad domem pana Rittera
Radě města bylo předloženo geodetické zaměření cesty a objektů nad domem čp. 141 na
Novém světě (viz příloha originálu zápisu). Rada se situací zabývala a projednala návrh
směny pozemků v dané lokalitě tak, aby byl zajištěn lepší přístup k parcelám určeným pro
výstavbu rodinných domů v budoucnu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru směny částí pozemků ve vlastnictví města (část p.p.č. 238 a část
p.p.č. 236/8, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku p.p.č. 236/11 v k.ú. Maršov I dle
vyznačení na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu.
pověřuje
b)
starostu města jednáním s vlastníky p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I na Novém světě o
případném odkupu části pozemku podél cesty nad jejich domem.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/156/12/2015 bylo přijato.
6. Návrhy technického řešení na opravu balkonu na DPS včetně vyčíslení finančních
nákladů
Radě města byly předloženy stavebním technikem dvě varianty technického řešení opravy
balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Obě
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varianty jsou cenově přibližně stejné (cca 300.000 Kč včetně DPH za všech 16 balkónů na
objektu).
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr varianty opravy balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou
betonová dlažba na pryžové terče (viz příloha originálu zápisu).

-

pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby společně s ředitelkou DPS připravily návrh poptávkového
řízení na výběr zhotovitele opravy všech 16 balkónů na objektu Domu s
pečovatelskou službou do příštího jednání rady (zadavatelem veřejné zakázky
malého rozsahu bude příspěvková organizace) v souladu se Směrnicí pro zadávání
zakázek malého rozsahu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/157/12/2015 bylo přijato.
7. Schválení čerpání investičního fondu PO ZŠ a MŠ Svoboda - navýšení na akci
"Zelená učebna"
Tajemnice informovala radu, že u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
byl na základě usnesení Rady města č. RM/1247/82/2014 již proveden převod z rezervního
fondu (účet 413 – rezervní fond z hospodářského výsledku) ve výši 300.000,00 Kč za účelem
posílení investičního fondu (účet 416) z důvodu financování akce „Zelená učebna ZŠ
Svoboda nad Úpou“ s tím, že investiční akce bude realizována až v roce 2015 (viz komentář k
účetní závěrce školy za rok 2014 předložený na 7. RM dne 25.2.2015). S ohledem na
vysoutěženou cenu (310.797,-Kč) za realizaci akce "Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou" je
však třeba aktualizovat čerpání investičního fondu. V současné době činí zůstatek
investičního fondu 378.081,90 Kč.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, o udělení souhlasu k použití investičního fondu ve výši 310.797,-Kč za účelem
financování investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/158/12/2015 bylo přijato.
8. Pronájem části p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I - předložení nabídek na nájem + žádost
o prodej této části pozemku
Radě města byla předložena v zalepené obálce jediná doručená nabídka od Společenství
vlastníků jednotek Černohorská 30 (dále jen "Společenství"), evidovaná pod
č.j. SVO/1601/2015 a doručená dne 20.5.2015 na nájem části pozemku p.p.č. 641/1
v k.ú. Maršov I o výměře 170 m2 v souladu se zveřejněným Záměrem města č. 7/2015.
Tajemnice informovala radu, že Společenství podalo nabídku v zalepené obálce také dne
14.5.2015 (evidovanou pod č.j. SVO/1487/2015), ale na vlastní žádost dne 20.5.2015 tuto
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nabídku Společenství stáhlo a ve stanovené lhůtě podalo novou, která je tedy předložena radě
k projednání.
Starosta nabídku od Společenství v zalepené obálce otevřel a seznámil přítomné s nabídkou
nájemného ve výši 58,-Kč / 1 m2 / ročně. Jedná se o 170 m2, takže nabízené roční nájemné
činí 9.860,-Kč. Společenství v nabídce uvedlo, že požadovaným účelem nájmu budou
parkovací místa a skladování dřeva pro vlastníky bytů domu Černohorská čp. 30.
V rámci tohoto bodu byla radě také předložena žádost Společenství o prodej výše uvedené
části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku od Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 (dále jen
"Společenství"), evidovanou pod č.j. SVO/1601/2015 a doručenou dne 20.5.2015
na nájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře 170 m2 v souladu se
zveřejněným Záměrem města č. 7/2015 ve výši 58,-Kč / 1 m2 / ročně, tj. celkem
9.860,-Kč ročně za účelem parkovacích míst a skladování dřeva pro vlastníky
bytových jednotek domu Černohorská čp. 30 s tím, že rada požaduje, aby
Společenství předložilo ke schválení návrh konkrétního budoucího využití části
pozemku formou vizualizace či nákresu, který bude přílohou nájemní smlouvy.
nedoporučuje
b)
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře
cca 170 m2, protože město chce mít zachovaný i nadále koridor přístupu do celé
lokality formou vlastnického práva.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/159/12/2015 bylo přijato.
9. Pronájem střešního prostoru za účelem umístění technologie zařízení určeného k
přenosu dat
Radě města byly předloženy následující návrhy smluvních vztahů (viz přílohy originálu
zápisu):
- Smlouva o poskytování datových služeb č. W150214 se společností Hi-next s.r.o.,
IČ 037 95 799
- Smlouva o nájmu se společností Hi-next s.r.o., IČ 037 95 799
Rada se návrhy smluvních vztahů zabývala, provedla drobné korektury (zaznamenáno přímo
do příloh) a hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování datových služeb č. W150214 se společností Hi-next s.r.o.,
IČ 037 95 799 a Smlouvu o nájmu části střešního prostoru na budovách čp. 560 a 474 se
společností Hi-next s.r.o., IČ 037 95 799 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/160/12/2015 bylo přijato.
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10. Pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I (před AQUA barem)
Na základě uplynutí povinné lhůty pro zveřejnění Záměru města č. 6/2015 na pronájem části
pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 200 m2 se rada zabývala žádostí pana Jana
Janouše o pronájem této části pozemku a stanovila podmínky nájmu formou návrhu usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře
cca 200 m2 s panem Janem Janoušem, Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou,
IČ 65210034 (žadatel není plátce DPH) na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.10.2018 s
tříměsíční výpovědní lhůtou a mimo jiné s následujícími podmínkami nájmu:
- část pozemku o výměře 40 m2 se pronajímá za účelem umístění předzahrádky za nájemné
ve výši 40,-Kč/1m2/rok, tj. celkem 1.600,-Kč ročně
- zbývající část pozemku o výměře 160 m2 se pronajímá za účelem umístění dětských herních
prvků za nájemné ve výši 5,-Kč/1 m2/ rok, tj. celkem 800,-Kč ročně
- nájemce je povinen pronajaté části pozemku pravidelně sekat
- nájemce je povinen zřídit mobilní ohrazení části pozemku směrem k hlavní silnici, které je
oprávněn každoročně instalovat nejdříve 15.4. a je povinen jej demontovat před zimou
nejpozději 15.11.
- nájemce je povinen způsob technického řešení mobilního ohrazení předem projednat s
městem a instalovat jej až po schválení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/161/12/2015 bylo přijato.
11. Pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (před Národním
domem)
Na základě uplynutí povinné lhůty pro zveřejnění Záměru města č. 8/2015 na pronájem části
pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 se rada zabývala žádostí
paní Věry Andršové o pronájem této části pozemku za účelem umístění předzahrádky před
Národním domem a stanovila podmínky nájmu formou návrhu usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 10 m2 s paní Věrou Andršovou, Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou,
IČ 68254482 (žadatelka není plátce DPH) na dobu určitou do 31.10.2015 za účelem umístění
předzahrádky před Národním domem za nájemné ve výši 40,-Kč/1 m2/rok.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/162/12/2015 bylo přijato.
12. Cenová nabídka na projekční zpracování odvodnění komunikace Luční
Radě města byla předložena cenová nabídka na zpracování studie "Posouzení odtokových
poměrů v lokalitě Luční ulice" od Ing. Libora Fanty, se sídlem Lnářská 598, Trutnov, PSČ
541 01, IČ 66827957 ve výši 7.800,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
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Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na zpracování studie "Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Luční ulice"
od Ing. Libora Fanty, se sídlem Lnářská 598, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 66827957 ve výši
7.800,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/163/12/2015 bylo přijato.

13. Žádost z čp. 178 o spolufinancování opravy plotu kolem zahrady
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178 v Úpské
ulici (dále jen "Společenství") o jednorázový příspěvek ve výši 50% na úhradu nákladů za
opravu plotu podél chodníku a přilehajících pozemků p.p.č. 376/6 a 376/3, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Společenství má velký zájem na zachování tohoto plotu v celé délce a o příspěvek
žádají z důvodu poškození plotu městskou technikou při provádění zimní údržby. Vedoucí
technické čety se jednoznačně vyjádřil, že k žádnému poškození plotu pracovníky technické
čety v minulosti nedošlo a nikdy nebyla řešena od obyvatel nějaká stížnost na poškození
plotu. Prověřením na místě zjistil, že plot je umístěn dostatečně daleko od chodníku a
technicky není možné plot poškodit a uhnilé sloupky plotu včetně prorostlé vegetace určitě
nesouvisí s poškozením v rámci zimní údržby.
Na základě zjištěných informací rada hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178 v Úpské ulici (dále jen
"Společenství") o jednorázový příspěvek ve výši 50% na úhradu nákladů za opravu plotu
podél chodníku a přilehajících pozemků p.p.č. 376/6 a 376/3, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
(odůvodnění viz zápis) s tím, že Společenství bude vyzváno k vyjádření ve lhůtě do
10.6.2015, zda si plot v celé délce opraví na své náklady do 31.10.2015. Pokud se
Společenství ve lhůtě do 10.6.2015 písemně nevyjádří nebo písemně oznámí, že plot
opravovat nebudou, město poškozený plot demontuje na vlastní náklady do 30.6.2015 bez
náhrady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/164/12/2015 bylo přijato.

14. Odstranění zděného plotu oddělujícího pozemky p.p.č. 104/1 a 104/6 od pozemků
p.p.č. 903, 907 a 107/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen starostou a stavebním technikem návrh na odstranění značně
zničeného zděného plotu kolem hranic pozemků p.p.č. 104/1 a 104/6, oby v k.ú. Svoboda nad
Úpou (u bývalé svíčkárny), a to z důvodu bezpečnosti.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na postupné odstranění značně zničeného zděného plotu kolem hranic pozemků p.p.č.
104/1 a 104/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny) vlastními silami, a to z
důvodu zajištění bezpečnosti.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/165/12/2015 bylo přijato.
15. Oprava komunikací - výtluky
Radě města byly předloženy stavebním technikem cenové nabídky na opravy výtluků v
místních komunikacích, kdy každá z nabídek používá jiný rozsah či technologii opravy. V
rámci tohoto bodu rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby do příštího jednání rady prověřil infratechnologii oprav výtluků na
komunikacích od firmy Kirstone, a.s. včetně časové dostupnosti, případně aby prověřil, zda
podobnou technologii používají ještě další subjekty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/166/12/2015 bylo přijato.
16. Žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy dvě žádosti o pronájem částí pozemků p.p.č. 104/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny), a to od paní Věry Brátové a paní Renaty Hostínové.
S ohledem na předchozí usnesení v bodě 14 ve věci postupného odstranění nebezpečného
zděného plotu rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem částí pozemků p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u
bývalé svíčkárny), a to od paní Věry Brátové a paní Renaty Hostínové s ohledem na
předchozí usnesení v bodě, kdy město nejprve zajistí postupné odstranění nebezpečného
zděného plotu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/167/12/2015 bylo přijato.
17. Žádost o stanovisko města ke stavbě kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici
Radě města byla předložena žádost paní Renaty Schmiederové o stanovisko města ke stavbě
kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici včetně požadovaného jednoduchého projektu stavby, který
zpracovala paní Marie Adamcová (viz příloha originálu zápisu). Rada v této věci hlasovala o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Renaty Schmiederové o stanovisko města ke stavbě
kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici včetně požadovaného jednoduchého projektu stavby, který
zpracovala paní Marie Adamcová (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 2
Mgr. Hynek
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/168/12/2015 bylo přijato.

18. Nová položka ceníku nájemného a pachtovného
Mgr. Schön předložil radě návrh na rozšíření Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve
vlastnictví města Svobody nad Úpou o položku 19 - účel využití pozemku skladování dřeva.
Dále se rada obecně zabývala ceníkem v souvislosti s výší nájemného za předzahrádky, kdy
celková výše vybraného nájemného nepokryje ani náklady související s vynaloženým časem
na projednání, schválení, zpracování žádosti a následné vyhotovení nájemní smlouvy atd.
Na základě této diskuse bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozšíření Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou o položku 19 - účel využití pozemku - skladování dřeva se
sazbou 10,-Kč / 1 m2 / ročně.
b)
doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou o skutečnost, že pro všechny položky vyjma položky číslo 7
(předzahrádky) ceníku platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude
nižší jak 500,-Kč ročně, tak minimální výše nájemného bude činit 500,-Kč ročně.
Toto ustanovení bude platné pro nové smluvní vztahy, případně při nutnosti
provedení revize, resp. aktualizace stávajících smluvních vztahů.
c)

doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
Svobody nad Úpou o skutečnost, že u položky číslo 7 (účel provozování
předzahrádka) ceníku platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude
nižší jak 500,-Kč, tak minimální výše nájemného bude činit 500,-Kč.
Hlasování:
pro – 3
proti – 1
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
Ing. Chmelař
USNESENÍ č. RM/169/12/2015 bylo přijato.
19. Nabídka na bezúplatné převzetí majetku od Správy KRNAP
Radě města byla předložena nabídka Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby zatrubnění
Janského potoka na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Kostelní ulici dle zákresu v
příloze nabídky (viz příloha originálu zápisu). Rada se nabídkou zabývala s tím, že město
nehodlá převzít stavbu včetně koryta Janského potoka, protože pro okolní obytné objekty
slouží pouze vrchní panelová deska, která slouží k zajištění přístupu k objektům bydlení.
Rada v této záležitosti hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby zatrubnění Janského
potoka na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Kostelní ulici dle zákresu v příloze nabídky
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje přesně specifikovat formou
jednoduchého výkresu předmět případného převodu, protože se nejedná o zatrubnění, ale o
překrytí vodního toku betonovými panely, které jsou položeny na nábřežních zdech Janského
potoka.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/170/12/2015 bylo přijato.
20. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Martina Davida o odkoupení části pozemku
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 482, jehož je spoluvlastníkem.
Rada se žádostí zabývala a zjistila, že na požadované části pozemku je místní komunikace,
kterou občané města hojně využívají.
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem
čp. 482, protože na požadované části pozemku je místní komunikace, kterou občané města
hojně využívají.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/171/12/2015 bylo přijato.
21. Žádost o vydání souhlasu se stavbou kanalizační přípojky pro objekt čp. 165 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Ing. Luboše Kaspera (žádá v zastoupení investora manželů Antonových, bytem Nový svět 332, Svoboda nad Úpou) o souhlas města coby
vlastníka sousedního pozemku se stavbou "Kanalizační přípojka pro objekt čp. 165 ve
Svobodě nad Úpou". Jedná se o objekt bývalé truhlárny u městského stadionu.
Rada v dané věci hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas města coby vlastníka sousedního pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou se
stavbou "Kanalizační přípojka pro objekt čp. 165 ve Svobodě nad Úpou" na základě žádosti v
příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/172/12/2015 bylo přijato.
22. Přidělení uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
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Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky Domu s pečovatelskou službou o uvolnění
bytu č. 14 pro jednotlivce včetně aktuálního Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS.
Dále bylo Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky Domu s pečovatelskou službou o
uvolnění služebního bytu č.30 s tím, že v bytě je nutno provést nejprve generální opravu nebo
výměnu kuchyňské linky.
Rada hlasovala o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního
Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS, a to panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b)
ve věci uvolněného služebního bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou
okamžitou generální opravu nebo výměnu kuchyňské linky s tím, že hlavním
účelem tohoto služebního bytu je byt pro správce či údržbáře objektu DPS a pokud
ten v něm v současné době nebydlí, zůstane služební byt volný, případně může být
mimořádně využit přechodně jako sociální byt v případech hmotné nouze,
domácího násilí, živelných pohrom apod.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/173/12/2015 bylo přijato.

23. Žádost ředitelky DPS o schválení výměny vodoměrů
Radě města byla předložena žádost ředitelky Domu s pečovatelskou službou o schválení
výměny vodoměrů v objektu DPS z důvodu skončení jejich životnosti po pěti letech (celkem
126 ks). Zároveň se žádostí předložila dvě cenové nabídky na realizaci výměny a žádost o
schválení způsobu financování akce.
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výměnu vodoměrů v objektu Domu s pečovatelskou službou z důvodu skončení
jejich životnosti po pěti letech na základě žádosti ředitelky DPS.
b)
nabídku na výměnu vodoměrů v objektu DPS od pana Jana Ryšavého, se sídlem
Křižkovského 517, 541 01 Trutnov, IČ 738 25 387 za nabídnutou cenu ve výši
64.566 včetně DPH.
c)

způsob financování výměny vodoměrů v objektu DPS, a to převedením částky ve
výši 64.566,-Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou do investičního fondu organizace.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/174/12/2015 bylo přijato.

24. Program 5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015
Radě města byl předložen návrh programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 17.6.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Rada program projednala, doplnila novými body z tohoto jednání rady a schválila formou
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 17.6.2015
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/175/12/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 20.5.2015 ve 21,55 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 10.6.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
21.5.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 12. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 20.5.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.05.2015
USNESENÍ č. RM/152/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku od společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou,
PSČ 542 24, IČ 259 93 020, která nabídla cenu ve výši bez DPH 317.247,28 Kč
(s DPH 383.869,21 Kč) v rámci Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona v souladu se Směrnicí o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 s názvem "Revitalizace sídelní
zeleně u Rýchorského sídliště" s tím, že předložený návrh Smlouvy o dílo od
uchazeče bude upraven na základě společného jednání a předložen ke schválení na
dalším jednání rady.
b)

Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 16_15 (viz příloha originálu
zápisu) ve výši 179.273,-Kč z Nadace ČEZ k úhradě nákladů spojených s pořízením a
výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště" v grantovém řízení Stromy.

USNESENÍ č. RM/153/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou – II. etapa“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou – II. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost W - STAV s.r.o., se
sídlem J. Kablíkové 1142, Vrchlabí, PSČ 543 01, IČ 601 11 534, která nabídla
nejnižší cenu bez DPH ve výši 618.399,-Kč (s DPH 748.263,-Kč) s tím, že k uzavření
Smlouvy o dílo s tímto uchazečem dojde až po právní moci stavebního povolení na
tuto akci.
doporučuje
c)
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvě se zřízením služebnosti stezky s panem Kábrtem (viz příloha originálu
zápisu), protože stavba "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa"
částečně zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a p.p.č. 483/4, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou a město musí doložit tuto smlouvu v rámci stavebního řízení na základě
Výzvy stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015, doručené
městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání stavebního povolení
na výše uvedenou stavbu.

15

USNESENÍ č. RM/154/12/2015
Výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu "Vlastivědné putování po
Svobodě"
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti Vysoudil s.r.o., se sídlem Pražská 135, Trutnov, PSČ 541 01,
IČ 288 51 803, která nabídla cenu bez DPH ve výši 169.457,-Kč (s DPH 205.043,-Kč) v
rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu
Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou, CZ.3.22/3.3.02/14.04266, který je
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 prostřednictvím fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis s tím, že předložený návrh Smlouvy o dílo od uchazeče bude upraven
neprodleně po jednání rady Mgr. Hynkem. Pokud bude s takto upravenou smlouvou uchazeč
souhlasit, rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. RM/155/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
připomínky stavebního technika p. Rajsnera a Ing. Jiránka ke zpracované projektové
dokumentaci na novou hasičskou zbrojnici s tím, že rada pověřuje starostu, aby svolal
schůzku s projektanty za účelem dopracování tak, aby byla připravena do podzimu
2015 pro podání žádosti o dotaci a případné výběrové řízení na zhotovitele.
pověřuje
b)
starostu, aby v říjnu 2015 požádal stavební úřad o prodloužení stavebního povolení na
výstavbu nové hasičské zbrojnice a dále, aby sledoval aktuální harmonogram
případné opravy spodní komunikace do Janských Lázní s vazbou na stavební
připravenost umístění inženýrských sítí před zahájením rekonstrukce komunikace.

USNESENÍ č. RM/156/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru směny částí pozemků ve vlastnictví města (část p.p.č. 238 a část
p.p.č. 236/8, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku p.p.č. 236/11 v k.ú. Maršov I dle
vyznačení na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu.
pověřuje
b)
starostu města jednáním s vlastníky p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I na Novém světě o
případném odkupu části pozemku podél cesty nad jejich domem.
USNESENÍ č. RM/157/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výběr varianty opravy balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou - betonová
dlažba na pryžové terče (viz příloha originálu zápisu).
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pověřuje
b)
tajemnice MěÚ, aby společně s ředitelkou DPS připravily návrh poptávkového řízení
na výběr zhotovitele opravy všech 16 balkónů na objektu Domu s pečovatelskou
službou do příštího jednání rady (zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu bude
příspěvková organizace) v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého
rozsahu.
USNESENÍ č. RM/158/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov, o udělení souhlasu k použití investičního fondu ve výši 310.797,-Kč za účelem
financování investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/159/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídku od Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 (dále jen
"Společenství"), evidovanou pod č.j. SVO/1601/2015 a doručenou dne 20.5.2015 na
nájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře 170 m2 v souladu se
zveřejněným Záměrem města č. 7/2015 ve výši 58,-Kč / 1 m2 / ročně, tj. celkem
9.860,-Kč ročně za účelem parkovacích míst a skladování dřeva pro vlastníky
bytových jednotek domu Černohorská čp. 30 s tím, že rada požaduje, aby
Společenství předložilo ke schválení návrh konkrétního budoucího využití části
pozemku formou vizualizace či nákresu, který bude přílohou nájemní smlouvy.
nedoporučuje
b)
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca
170 m2, protože město chce mít zachovaný i nadále koridor přístupu do celé lokality
formou vlastnického práva.
USNESENÍ č. RM/160/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování datových služeb č. W150214 se společností Hi-next s.r.o.,
IČ 037 95 799 a Smlouvu o nájmu části střešního prostoru na budovách čp. 560 a 474 se
společností Hi-next s.r.o., IČ 037 95 799 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/161/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře
cca 200 m2 s panem Janem Janoušem, Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou,
IČ 65210034 (žadatel není plátce DPH) na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.10.2018 s
tříměsíční výpovědní lhůtou a mimo jiné s následujícími podmínkami nájmu:
- část pozemku o výměře 40 m2 se pronajímá za účelem umístění předzahrádky za nájemné
ve výši 40,-Kč/1m2/rok, tj. celkem 1.600,-Kč ročně
17

- zbývající část pozemku o výměře 160 m2 se pronajímá za účelem umístění dětských herních
prvků za nájemné ve výši 5,-Kč/1 m2/ rok, tj. celkem 800,-Kč ročně
- nájemce je povinen pronajaté části pozemku pravidelně sekat
- nájemce je povinen zřídit mobilní ohrazení části pozemku směrem k hlavní silnici, které je
oprávněn každoročně instalovat nejdříve 15.4. a je povinen jej demontovat před zimou
nejpozději 15.11.
- nájemce je povinen způsob technického řešení mobilního ohrazení předem projednat s
městem a instalovat jej až po schválení.
USNESENÍ č. RM/162/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 10 m2 s paní Věrou Andršovou, Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou,
IČ 68254482 (žadatelka není plátce DPH) na dobu určitou do 31.10.2015 za účelem umístění
předzahrádky před Národním domem za nájemné ve výši 40,-Kč/1 m2/rok.
USNESENÍ č. RM/163/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na zpracování studie "Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Luční ulice"
od Ing. Libora Fanty, se sídlem Lnářská 598, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 66827957 ve výši
7.800,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/164/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178 v Úpské ulici (dále jen
"Společenství") o jednorázový příspěvek ve výši 50% na úhradu nákladů za opravu plotu
podél chodníku a přilehajících pozemků p.p.č. 376/6 a 376/3, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
(odůvodnění viz zápis) s tím, že Společenství bude vyzváno k vyjádření ve lhůtě do
10.6.2015, zda si plot v celé délce opraví na své náklady do 31.10.2015. Pokud se
Společenství ve lhůtě do 10.6.2015 písemně nevyjádří nebo písemně oznámí, že plot
opravovat nebudou, město poškozený plot demontuje na vlastní náklady do 30.6.2015 bez
náhrady.
USNESENÍ č. RM/165/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh na postupné odstranění značně zničeného zděného plotu kolem hranic pozemků
p.p.č. 104/1 a 104/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny) vlastními silami, a to
z důvodu zajištění bezpečnosti.
USNESENÍ č. RM/166/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika, aby do příštího jednání rady prověřil infratechnologii oprav výtluků na
komunikacích od firmy Kirstone, a.s. včetně časové dostupnosti, případně aby prověřil, zda
podobnou technologii používají ještě další subjekty.
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USNESENÍ č. RM/167/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem částí pozemků p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(u bývalé svíčkárny), a to od paní Věry Brátové a paní Renaty Hostínové s ohledem na
předchozí usnesení v bodě 14, kdy město nejprve zajistí postupné odstranění nebezpečného
zděného plotu.
USNESENÍ č. RM/168/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Renaty Schmiederové o stanovisko města ke stavbě
kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici včetně požadovaného jednoduchého projektu stavby, který
zpracovala paní Marie Adamcová (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/169/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozšíření Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody
nad Úpou o položku 19 - účel využití pozemku - skladování dřeva se sazbou 10,-Kč /
1 m2 / ročně.
b)
doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody
nad Úpou o skutečnost, že pro všechny položky vyjma položky číslo 7
(předzahrádky) ceníku platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude nižší
jak 500,-Kč ročně, tak minimální výše nájemného bude činit 500,-Kč ročně. Toto
ustanovení bude platné pro nové smluvní vztahy, případně při nutnosti provedení
revize, resp. aktualizace stávajících smluvních vztahů.
c)

doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody
nad Úpou o skutečnost, že u položky číslo 7 (účel provozování předzahrádka) ceníku
platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude nižší jak 500,-Kč, tak
minimální výše nájemného bude činit 500,-Kč.

USNESENÍ č. RM/170/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby zatrubnění Janského
potoka na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Kostelní ulici dle zákresu v příloze nabídky
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje přesně specifikovat formou
jednoduchého výkresu předmět případného převodu, protože se nejedná o zatrubnění, ale o
překrytí vodního toku betonovými panely, které jsou položeny na nábřežních zdech Janského
potoka.
USNESENÍ č. RM/171/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem
čp. 482, protože na požadované části pozemku je místní komunikace, kterou občané města
hojně využívají.
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USNESENÍ č. RM/172/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas města coby vlastníka sousedního pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou se
stavbou "Kanalizační přípojka pro objekt čp. 165 ve Svobodě nad Úpou" na základě žádosti v
příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/173/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního
Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS, a to panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b)
ve věci uvolněného služebního bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou okamžitou
generální opravu nebo výměnu kuchyňské linky s tím, že hlavním účelem tohoto
služebního bytu je byt pro správce či údržbáře objektu DPS a pokud ten v něm v
současné době nebydlí, zůstane služební byt volný, případně může být mimořádně
využit přechodně jako sociální byt v případech hmotné nouze, domácího násilí,
živelných pohrom apod.
USNESENÍ č. RM/174/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
výměnu vodoměrů v objektu Domu s pečovatelsk0ou službou z důvodu skončení
jejich životnosti po pěti letech na základě žádosti ředitelky DPS.
b)
nabídku na výměnu vodoměrů v objektu DPS od pana Jana Ryšavého, se sídlem
Křižkovského 517, 541 01 Trutnov, IČ 738 25 387 za nabídnutou cenu ve výši 64.566
včetně DPH.
c)

způsob financování výměny vodoměrů v objektu DPS, a to převedením částky ve
výši 64.566,-Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou do investičního fondu organizace.

USNESENÍ č. RM/175/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 17.6.2015
(viz příloha originálu zápisu).
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