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Sp. značka: SVO/1634/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 13. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.6.2015
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.

Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem na akci "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště"

2.

Zápis ze stavební komise č. 1

3.

Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o podaném odvolání pí Zapadlové

4.

Vyjádření statika ke stavu opěrné zdi v Luční ulici + nabídka na zpracování projektové
dokumentace

5.

Zelená učebna ZŠ Svoboda - přístupové chodníčky v zahradě

6.

Mobilní toaleta na autobusovém nádraží - rozhodnutí o pokračování v pronájmu

7.

Návrh poptávkového řízení na opravu balkónů v DPS

8.

Návrh poptávkového řízení na vybudování hřiště na slowpitch a softball v areálu
městského stadionu

9.

Výměník na Rýchorském sídlišti - výsledek ankety obyvatel, finanční potřebnost na
přeložky inženýrských sítí, příprava VŘ na zpracovatele PD na demolici

10.

Oprava komunikací, výtluky - předložení získaných informací o infratechnologii oprav

11.

Předložení konkrétního využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I budoucím
schváleným nájemcem + žádost o splátkový kalendář

12.

Nepovolená stavba pana Fleischera

13.

Cenové nabídky na opravu hromosvodu na autobusovém nádraží

14.

Žádost o stanovisko k umístění nové základnové stanice společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. na střeše budovy čp. 560 – základní školy

15.

Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování novin Svoboda forum

16.

Oprava schodů "ke křížku" na Sluneční stráni
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17.

Individuální nabídka na cenu plynu pro rok 2016

18.

Výpověď nájmu - pozemek u Benziny

19.

Nabídka přidruženého členství v Asociaci horských středisek ČR

20.

Návrh tajemnice na zavedení modulu Evidence smluv v rámci systému GINIS

21.

Informace ze schůzky s ředitelkou DPS, sociálními pracovnicemi a vedením města
ohledně změny Pravidel pro přidělování bytů v DPS

22.

Přidělení bytu č. 14 v DPS, který nebyl přijat žadatelem

23.

Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou

1. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem na akci "Revitalizace sídelní zeleně u
Rýchorského sídliště"
Radě města byl předložen ke schválení návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem díla
"Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště" se společností GRAS SPOL s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu) v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách na minulém jednání rady.
Rada hlasovala o návrhu 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 „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského
sídliště“ Smlouvu o dílo se zhotovitelem, a to se společností GRAS SPOL s.r.o.,
IČ 25993020, s cenou za dílo ve výši 383.869,21 Kč včetně DPH (viz příloha originálu
zápisu) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/176/13/2015 bylo přijato.
2. Zápis ze stavební komise č. 1
Radě města byl předložen zápis z jednání stavební komise č.1 ze dne 18.5.2015 (viz příloha
originálu zápisu), kdy jediným bodem tohoto jednání bylo vydání doporučujícího stanoviska
pro radu ve věci projektové dokumentace na opravu bytu a výstavbu garáže domu čp. 537 na
ulici 5. května. Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání stavební komise č. 1 ze dne 18.5.2015 (viz příloha originálu zápisu).
vydává
b)
souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na opravu bytu a výstavbu garáže
domu čp. 537 na ulici 5. května, kterou předložili stavebníci Ba Hien Vu a Nguyen
Thi Huong, protože stavební záměr nijak neomezí zájmy města v dané lokalitě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/177/13/2015 bylo přijato.
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3. Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o podaném odvolání pí Zapadlové
Čas 18:30 hodin - na jednání rady s omluvou dorazil Ing. Jiránek.
Jednání rady pokračovalo projednáváním Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje
č.j. 9924/UP/2015/Kd z 27.5.2015 o odvolání Vladimíry Zapadlové ze dne 3.3.2015 (viz
příloha originálu zápisu), kterým se ruší Rozhodnutí Městského úřadu Svoboda nad Úpou,
hospodářsko-správního odboru, ze dne 5.2.2015 č.j. SVO/346/2015 a KÚ Královéhradeckého
kraje vrací celou věc Městskému úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správnímu odboru, k
novému projednání.
Rada konstatovala, že vzhledem k tomu, že věc se vrací státní správě, tj. stavebnímu úřadu ve
Svobodě nad Úpou, k novému projednávání, vyčká samospráva, tj. město, na další postup
stavebního úřadu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 9924/UP/2015/Kd z 27.5.2015 o odvolání
Vladimíry Zapadlové ze dne 3.3.2015 (viz příloha originálu zápisu), kterým se ruší
Rozhodnutí Městského úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správního odboru, ze dne
5.2.2015 č.j. SVO/346/2015 a KÚ Královéhradeckého kraje vrací celou věc Městskému úřadu
Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správnímu odboru, k novému projednání s tím, že vzhledem
k tomu, že věc se vrací státní správě, tj. stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, k novému
projednávání, vyčká samospráva, tj. město, na další postup stavebního úřadu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/178/13/2015 bylo přijato.
4. Vyjádření statika ke stavu opěrné zdi v Luční ulici + nabídka na zpracování
projektové dokumentace
Rada se dlouze zabývala stavem komunikace, opěrné zdi a odvodnění v Luční ulici společně
se stavebním technikem města. Radě byl předložen variantní návrh odvodnění Luční ulice od
Ing. Fanty, dále vyjádření od Ing. Chaloupského k havarijnímu stavu opěrné zdi v Luční ulici
a cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace sanace havarijního stavu opěrné zdi
(29.645,-Kč včetně DPH). Dále stavební technik města a starosta seznámili radu se
skutečností, že na části pozemku p.p.č. 737, po kterém vede komunikace nad bývalou zvláštní
školou, bylo provedeno pravděpodobně vlastníkem nemovitosti čp. 342 vyasfaltování části
komunikace bez vědomí města a bez patřičného odvodnění. Výsledkem jednání bylo
hlasování o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace sanace havarijního stavu
opěrné zdi v Luční ulici s tím, že částka ve výši 29.645 včetně DPH bude
zapracována do návrhu rozpočtového opatřen č. 2/2015 formou rozšíření textové
části v rámci projektové činnosti rozpočtované celkovou částkou 650.000 Kč.
schvaluje
b)
ve věci odvodnění Luční ulice instalaci odvodňovacího žlabu a jeho napojení na
stávající odvodnění (rada vzala na vědomí také skutečnost, že na části pozemku
p.p.č. 737, po kterém vede komunikace nad bývalou zvláštní školou, bylo
provedeno pravděpodobně vlastníkem nemovitosti čp. 342 vyasfaltování části
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komunikace bez vědomí města a bez patřičného odvodnění)
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/179/13/2015 bylo přijato.
5. Zelená učebna ZŠ Svoboda - přístupové chodníčky v zahradě
Rada byla seznámena s aktuálními informacemi ohledně akce Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou na školní zahradě před školou včetně přístupových chodníčků v zahradě. Základní škola
podala žádost o dotaci od Královéhradeckého kraje na projekt Zelená učebna ZŠ Svoboda (a
získala 100.000 tis. Kč), který obsahuje mimo samotného objektu dřevěné stavby zelené
učebny (vysoutěženo a SOD podepsána, na zakázce se již pracuje) také vybudování
přístupových chodníčků, výsadbu zeleně ve školní zahradě, kompostování aj. Na tuto část
projektu (bez samotné zelené učebny) je určena částka v rámci projektantského rozpočtu ve
výši 270.000 včetně DPH (z toho vlastní chodníčky činí 110.000 Kč včetně DPH). Škola
získala na celý projekt dotaci od kraje ve výši 100.000 Kč. Vzhledem k tomu, že financování
samotného objektu zelené učebny je pokryto zdroji z investičního fondu organizace (311.000
Kč), nabízí se použít poskytnutou dotaci částečně na realizaci vybudování chodníčků s tím, že
plánovaný výdaj v rozpočtu města ve výši 50.000 Kč na tyto chodníčky by se přejmenoval na
investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Svoboda, převedl by se škole, která by druhou
část projektu realizovala z takto nashromážděných prostředků.
Rekapitulace finančních zdrojů celého projektu:
samotný
učebny

objekt

dřevěné

zelené

311.000
100.000
50.000

67.000
zbývající část projektu ve výši cca
270.000
včetně
DPH
dle
projektantského rozpočtu

53.000

financování
zajištěno
schválením
čerpání
investičního fondu PO
Dotace od Královéhradeckého kraje – částečně použít
na vybudování chodníčků
Z rozpočtu města jako investiční příspěvek
zřizovatele (změna textu ve stávajícím rozpočtu
města) na vybudování chodníčků
Použití
zbývající
části
investičního
fondu
příspěvkové organizace na zbývající součásti celého
projektu (v květnu 2015 činil 378.081,90 Kč, z toho
310.797 Kč schváleno na financování samotného
objektu dřevěné zelené učebny – viz výše, zbývá tedy
67.284,90 Kč)
Zbývající částka, která chybí do celkových
projektantských 270.000 Kč:
- formou VŘ bude zcela jistě část projektu
vysoutěžena lépe,
- dále možnost část prací realizovat vlastními
silami (výsadba rostlin v rámci výuky)
- pokusit se vyjednat některé práce formou
sponzorství, anebo s výraznými slevami od
rodičů žáků, kteří by se na zakázkách
podíleli

V dané věci bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města přijmout v rámci rozpočtového opatření č. 2/2015 ve věci
vybudování chodníčků k zelené učebně ve školní zahradě před budovou ZŠ změnu
položky rozpočtové skladby a textu, a to jako investiční příspěvek zřizovatele na
vybudování chodníčků k zelené učebně ZŠ ve školní zahradě.
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schvaluje
b)
použití zbývající části investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (67.284,90 Kč) na
dofinancování celého projektu Zelená učebna ZŠ Svoboda včetně vybudování
přístupových chodníčků, výsadbu zeleně ve školní zahradě, kompostování apod.
(viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/180/13/2015 bylo přijato.
6. Mobilní toaleta na autobusovém nádraží - rozhodnutí o pokračování v pronájmu
Radě města byl dán návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží. Ing.
Jiránek reagoval, že s tímto nesouhlasí a dodal, že není proti umístění toalet na autobusovém nádraží,
ale nesouhlasí s jejich financováním pouze městem bez přispění dopravců. Na to reagoval starosta, že
se už pokoušel dopravce oslovit s žádostí o příspěvek, ale bohužel bez úspěchu. Mgr. Hynek doplnil,
že existuje nástroj v podobě cenového věstníku, který dává možnost obcím zpoplatňovat vjezd
autobusů na autobusová nádraží ve vlastnictví obce. Jedná se o jeden z finančních zdrojů na provoz
těchto terminálů. Nicméně upozornil na riziko, že pokud by tak město učinilo, je možné, že dopravci
přestanou zastavovat ve Svobodě, a to přece město nechce. Proto nezbývá než hradit pronájem toalet
z městských peněz jako službu pro občany a návštěvníky.
Nakonec byl podán návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží.
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
Ing. Jiránek

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/181/13/2015 bylo přijato.
7. Návrh poptávkového řízení na opravu balkónů v DPS
Radě města byl předložen návrh znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci
"Oprava balkónů na objektu DPS" včetně zadávací dokumentace (vše přílohou originálu
zápisu). Bylo hlasování o 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 „Oprava balkónů na
objektu DPS", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace (příloha č. 2 –
Závazný návrh SOD), 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:
 Ekoizol V&V spol. s r.o., IČ 474 50 321, se sídlem Obránců míru 30,
503 02 Předměřice nad Labem,
 GOS cz s.r.o., IČ 288 12 191, se sídlem Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov,
 J. Škop a spol., s.r.o., IČ 288 59 090, se sídlem Dr. Kramáře 1938,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/182/13/2015 bylo přijato.
5

zdržel se – 0

8. Návrh poptávkového řízení na vybudování hřiště na slowpitch a softball v areálu
městského stadionu
Starosta seznámil radu s aktuálními informacemi ohledně vybudování hřiště na slowpitch a
softball v areálu městského stadionu včetně předpokládaných nákladů tak, aby nebyla
překročena částka v rozpočtu města ve výši 100 tis. Kč. V rámci tohoto bodu bylo hlasováno
o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
místostarostu, aby zajistil smluvní vztahy se Správou KRNAP na pronájem
pozemku p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou a o právu k provedení stavby, resp.
změně stavby před jejím dokončením, které musí město předložit v rámci
stavebního řízení.
b)

starostu, aby zajistil dvě nabídky na uložení sloupů a zemní práce, provedl jejich
vyhodnocení a objednal je formou objednávky v souladu se Směrnicí o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014.
c)
starostu, aby zajistil neprodleně objednání ochranné sítě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/183/13/2015 bylo přijato.
9. Výměník na Rýchorském sídlišti - výsledek ankety obyvatel, finanční potřebnost na
přeložky inženýrských sítí, příprava VŘ na zpracovatele PD na demolici
Rada se zabývala aktuálními informacemi ohledně výměníku na Rýchorském sídlišti. Starosta
informoval radu o anketě mezi obyvateli Rýchorského sídliště, která umožnila vyjádřit se
občanům z Rýchorského sídliště k návrhu na vybudování centrálního krytého kontejnerového
stání pro směsný a tříděný komunální odpad namísto stávajících jednotlivých stání, která by
byla zrušena a plochy využity na parkování. Z Rýchorského sídliště se vrátilo celkem 46
anketních lístků, z toho 30 respondentů s návrhem souhlasí, 15 nikoliv a navrhují jiný způsob
využití (převažuje 4x návrh na park či zeleň s lavičkami, 4x návrh na využití komerčním
způsobem pro kulturní stánkový prodej, dále následuje 2x návrh na parkování, 1x návrh na
klubovnu či dětskou lanovou dráhu, zbývající lístky jsou bez konkrétního slušného návrhu),
1 anketní lístek je bez vyjádření ANO x NE, ale s návrhem na krytý bazén.
Rada se dále zabývala finanční potřebností na přeložku teplovodního vedení ve výměníku,
která musí předcházet samotné demolici:
Přeložka teplovodního vedení uvnitř výměníku,
387.201,-Kč
z toho ČEZ Teplárenská uhradí pouze
- 200.000,-Kč
Zbývající část k úhradě pro město (zaokrouhleno)
187.000,-Kč
Zemní práce dle projektanta zatím včetně DPH (budou nabídky)
149.000,-Kč
CELKEM cca
336.000,-Kč
V rozpočtu na rok 2015 vyčleněna částka
200.000,-Kč
Zbývá dofinancovat
136.000,-Kč
Dále se rada zabývala přípravou výběrového řízení na projektovou dokumentaci na demolici
výměníku, kterou by město chtělo realizovat příští rok s pomocí některého z dotačních titulů.
Cílem demolice bude srovnání plochy s okolním terénem s tím, že ke způsobu využití se rada
příští rok vrátí a prověří dotační možnosti na budoucí konkrétní využití plochy.
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V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek ankety mezi obyvateli Rýchorského sídliště, která umožnila vyjádřit se
občanům z Rýchorského sídliště k návrhu na vybudování centrálního krytého
kontejnerového stání pro směsný a tříděný komunální odpad namísto stávajících
jednotlivých stání, která by byla zrušena a plochy využity na parkování. Z
Rýchorského sídliště se vrátilo celkem 46 anketních lístků, z toho 30 respondentů s
návrhem souhlasí, 15 nikoliv a navrhují jiný způsob využití (převažuje 4x návrh na
park či zeleň s lavičkami, 4x návrh na využití komerčním způsobem pro kulturní
stánkový prodej, dále následuje 2x návrh na parkování, 1x návrh na klubovnu či
dětskou lanovou dráhu, zbývající lístky jsou bez konkrétního slušného návrhu), 1
anketní lístek je bez vyjádření ANO x NE, ale s návrhem na krytý bazén.
b)
informace o finanční potřebnosti na přeložku teplovodního vedení ve výměníku na
Rýchorském sídlišti (viz zápis) s tím, že stávající částka 200.000 v rozpočtu města
na rok 2015 bude posílena o dalších 136.000 Kč, a to v rámci návrhu rozpočtového
opatření č. 2/2015.
schvaluje
c)
přípravu výběrového řízení zpracování projektové dokumentace na demolici
výměníku na Rýchorském sídlišti, kterou by město chtělo realizovat příští rok s
pomocí některého z dotačních titulů, a to tak, že v zadání pro projektanta bude
požadavek na co možná největší využití vybouraného materiálu přímo v místě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/184/13/2015 bylo přijato.
10. Oprava komunikací, výtluky - předložení získaných informací o infratechnologii oprav
Stavební technik města předložil radě dvě nabídky na opravy komunikací – výtluků pomocí
infratechnologie oprav výtluků, a to od firem:
- KIRSTONE, a.s. (cena 470,-Kč bez DPH za 1 m2)
- Tresil s.r.o. (cena 500,-Kč bez DPH za 1 m2)
Stavební technik informoval radu, že to jsou ceny, pokud firma získá více zakázek v regionu a
podle nejnovějších informací první firma v sousední obci neuspěla, a tudíž její nabídka není
již aktuální. Na základě výše uvedeného rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku firmy Tresil s.r.o. na drobné opravy komunikací - výtluků pomocí infratechnologie.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/185/13/2015 bylo přijato.

11. Předložení konkrétního využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
budoucím schváleným nájemcem + žádost o splátkový kalendář
Radě města byl předložen od Společenství vlastníků jednotek čp. 30 v Černohorské ulici
návrh na konkrétní využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu
zápisu), jehož nájem byl schválen na minulém jednání rady. Dále byl radě od stejného
společenství předložen návrh splátkového kalendáře na prodej pozemků p.p.č. 489/5 a části
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p.p.č. 489/4, který bude projednáván na zastupitelstvu dne 17.6.2015. Rada v dané záležitosti
hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh na konkrétní využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (viz příloha
originálu zápisu) od Společenství vlastníků jednotek čp. 30 v Černohorské ulici,
jehož nájem byl schválen na minulém jednání rady.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na prodej pozemků p.p.č. 489/5 a
části p.p.č. 489/4, oba v k.ú. Maršov I pro Společenství vlastníků jednotek čp. 30
v Černohorské ulici, který bude projednáván na zastupitelstvu dne 17.6.2015, a to
dle návrhu v jejich žádosti s tím, že návrh na vklad do Katastru nemovitostí podá
město až po úplném zaplacení kupní ceny.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/186/13/2015 bylo přijato.
12. Nepovolená stavba pana Fleischera
V souladu s usnesením rady č. RM/1042/67/2014 z února 2014 byly radě předloženy
Ing. Hůrkou ve věci nepovolené stavby pana Fleischera písemné vyjádření MěÚ Trutnov
z hlediska územního plánování (kladné stanovisko s tím, že stavba není v rozporu s územně
plánovací dokumentací města Svobody nad Úpou) a dále kopie technické zprávy se
zaměřením skutečného provedení stavby. V dané věci bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ve věci nepovolené stavby pana Fleischera písemné vyjádření MěÚ Trutnov z hlediska
územního plánování (kladné stanovisko s tím, že stavba není v rozporu s územně plánovací
dokumentací města Svobody nad Úpou) a dále kopii technické zprávy se zaměřením
skutečného provedení stavby s tím, že vzetí na vědomí výše uvedených dokumentů není
vyjádřením souhlasu vlastníka sousedního pozemku ke stavbě, která existuje a o které si musí
stavebník požádat včetně předložení příslušné stavební dokumentace opatřené razítkem
autorizované osoby, kterou musí požadovat i stavební úřad k řádnému povolení stavby.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/187/13/2015 bylo přijato.
13. Cenové nabídky na opravu hromosvodu na autobusovém nádraží
Radě města byly předloženy stavebním technikem města nabídky na odstranění revizních
závad na hromosvodu na autobusovém nádraží, a to od firem:
- EPRO Trutnov, s.r.o. ve výši 71.417,32 Kč včetně DPH
- Sdružení HABR Trutnov ve výši 59.307,-Kč včetně DPH
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V dané věci bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na odstranění revizních závad na hromosvodu na autobusovém nádraží od firmy
Sdružení HABR Trutnov ve výši 59.307,-Kč včetně DPH s tím, že pověřuje tajemnici, aby
částku zapracovala do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/188/13/2015 bylo přijato.
14. Žádost o stanovisko k umístění nové základnové stanice společnosti Vodafone
Czech Republic, a.s. na střeše budovy čp. 560 – základní školy
Radě města byla předložena žádost o stanovisko ve věci umístění nové základnové stanice
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. na střeše budovy školy za nabízené roční nájemné
45.000 Kč. Záležitost technicky prověřovali stavební technik města p. Rajsner a Mgr. Schön
s tím, že z technického hlediska by nebyl problém s instalací ani se nepředpokládá kolize s již
instalovaným zařízením od firmy Hinext, otázkou je však spotřeba elektřiny, která je
v případě podobných zařízení značně vysoká. V dané věci bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu střechy budovy čp. 560 za účelem umístění základnové stanice
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. s tím, že město navrhuje částku měsíčního
nájemného ve výši 5.000 Kč bez DPH + náklady za spotřebovanou elektrickou energii a
náklady za instalaci samostatného měření spotřeby elektrické energie.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/189/13/2015 bylo přijato.
15. Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování novin Svoboda forum
Radě města byl předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 4 (viz příloha originálu zápisu), a
to v souvislosti se snížením nákladu měsíčníku Svoboda forum na 300 ks. Předmětem
dodatku je snížení ceny za zpracování novin (grafické zpracování + tisk) za jednu stranu A4 z
925,- Kč bez DPH na 890,-Kč bez DPH bez vazby na rozsah stran. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě od dílo na zpracování novin Svoboda forum (viz příloha
originálu zápisu), a to v souvislosti se snížením nákladu měsíčníku na 300 ks. Předmětem
dodatku je snížení ceny za zpracování novin (grafické zpracování + tisk) za jednu stranu A4 z
925,- Kč bez DPH na 890,-Kč bez DPH bez vazby na rozsah stran.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/190/13/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

16. Oprava schodů "ke křížku" na Sluneční stráni
Radě města byla předložena zpráva a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce vedenou mimo režim zákona na akci „Oprava schodů ke křížku na Sluneční
stráni“ v souladu se Směrnicí č.j. SVO/553/2014 ze dne 6.3.2014 (viz příloha originálu
zápisu). Jedná se o zakázku II. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH, jejíž průběh a vyhodnocení
provedl stavební technik města a předložil radě ke schválení. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo
režim zákona na akci „Oprava schodů ke křížku na Sluneční stráni“ v souladu se Směrnicí
č.j. SVO/553/2014 ze dne 6.3.2014 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že potvrzuje výběr
nejvhodnější nabídky, a to od společnosti Zbyněk Šustr s.r.o., IČ 287 84 278, se sídlem
Hroubovice, 538 54 Hroubovice za cenu ve výši 123.117,50 Kč včetně DPH + 10.000 rezerva
na práce spojené s položením zámkové dlažby, které nebyly součástí nabídky. Veřejná
zakázka bude realizována formou vzorové smlouvy o dílo na stavební práce s termínem
dokončení do 30.9.2015 a rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/191/13/2015 bylo přijato.
17. Individuální nabídka na cenu plynu pro rok 2016
Radě města byla předložena individuální nabídka od Ing. Junka (poradce pro úspory za
energie) na pevnou fixní sazbu pro zemní plyn včetně přepravy a skladování pro rok 2016, a
to ve výši 692,-Kč za 1 MWh od dodavatele VEMEX Energie a.s., přičemž současná sazba
činí 755 Kč (jedná se o cenu bez daně z plynu, bez DPH a bez cen za distribuci). Tato nabídka
má platnost do 11.6.2015 a platí pro město a jím zřizované obě příspěvkové organizace. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
individuální nabídku od Ing. Junka (poradce pro úspory za energie) na pevnou fixní sazbu pro
zemní plyn včetně přepravy a skladování pro rok 2016, a to ve výši 692,-Kč za 1 MWh od
dodavatele VEMEX Energie a.s., přičemž současná sazba činí 755 Kč (jedná se o cenu bez
daně z plynu, bez DPH a bez cen za distribuci), pro město a jím zřizované obě příspěvkové
organizace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/192/13/2015 bylo přijato.
18. Výpověď nájmu - pozemek u Benziny
Na návrh Mgr. Hynka se rada zabývala využitím pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou u čerpací stanice Benzina s tím, že by se sem přesunula tzv. deponie hmot namísto
pozemku vedle zahradnictví GRAS naproti sokolovně, který je přímo u silnice a není zrovna
ideálním místem pro byť přechodné skladování materiálu. Pozemek je v současnosti zatížen
nájemní smlouvou, a proto byl podán návrh usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Mgr. Schöna
jednáním o ukončení nájmu dohodou nebo podáním výpovědi (pokud se smluvní strany
nedohodnou) se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou dle smlouvy s odůvodněním dle
zápisu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/193/13/2015 bylo přijato.
19. Nabídka přidruženého členství v Asociaci horských středisek ČR
Mgr. Hynek se vyloučil v rámci tohoto bodu z projednávání i z hlasování.
Starosta města předložil radě ke zvážení nabídku na bezplatné přidružené členství v Asociaci
horských středisek ČR (dále jen „AHS ČR“) včetně prezentace a stanov této asociace (vše
přílohou originálu zápisu). Bylo diskutováno o cílech a poslání této asociace, která byla
založena v říjnu 2013. Vznikla proto, že existuje potřeba společného řešení řady problémů,
které brzdí rozvoj horských středisek v celé republice, přičemž nejde jen o lanovky a vleky,
ale o celkové vytváření podmínek pro podnikání a přispět k vnímání horského byznysu jako
právoplatné součásti turistického průmyslu (více informací v prezentaci v příloze zápisu).
Starosta podal návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města využít nabídku na bezplatné přidružené členství v Asociaci horských
středisek ČR (dále jen „AHS ČR“) a schválit vstup do AHS ČR formou přidruženého členství
a pověřuje starostu, aby tento návrh doplnil do programu jednání zastupitelstva dne
17.6.2015.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/194/13/2015 bylo přijato.
20. Návrh tajemnice na zavedení modulu Evidence smluv v rámci systému GINIS
V současné době radnice eviduje cca 600 – 700 platných smluv, které jsou různě založeny na
jednotlivých pracovištích, ale neexistuje jejich přehledná databáze včetně náhledu skenu a
někdy je problém je dohledat.
Z tohoto důvodu podala tajemnice návrh na pořízení softwaru SML-Smlouvy formou
rozšíření IS GINIS, a to od společnosti Gordic spol. s r.o. (s využitím výjimky ze Směrnice
pro zadávání VZ malého rozsahu – odst. 6, písm. e) – zakázky vyplývající se smluvního
vztahu nebo dlouhodobé spolupráce, kdy informační systém GINIS a veškeré jeho moduly
jsou používány a spravovány touto firmou od 90. let, jsou vzájemně propojené a město do
nich již investovalo nemalé prostředky).
Dalším důvodem je připravovaný zákon o povinném zveřejňování smluv v centrální celostátní
databázi smluv, a tento modul je již připraven na propojení. Z počátku se bude muset naplnit
databáze (cca 600 – 700 smluv) a dále se do databáze budou povinně zaevidovávat všechny
smluvní vztahy města. Modul bude propojený se spisovou službou v rámci IS GINIS.
Cena modulu se odvíjí od toho, kolik bude ročně evidováno smluv (do 250 smluv) a dále od
počtu uživatelů, kteří budou mít oprávnění do evidence vkládat smlouvy (uvažováno o 3
oprávněných osobách). V tomto provedení činí cena 31.763 Kč včetně DPH. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice na pořízení softwaru SML-Smlouvy formou rozšíření IS GINIS, a to od
společnosti Gordic spol. s r.o. (s využitím výjimky ze Směrnice pro zadávání VZ malého
rozsahu – odst. 6, písm. e) – zakázky vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé
spolupráce, kdy informační systém GINIS a veškeré jeho moduly jsou používány a
spravovány touto firmou od 90. let, jsou vzájemně propojené a město do nich již investovalo
nemalé prostředky) s odůvodněním dle zápisu s tím, že finanční potřebnost ve výši 31.763 Kč
bude zapracována do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
Hlasování:

pro – 4

proti – 1 (Ing. Jiránek)

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/195/13/2015 bylo přijato.
21. Informace ze schůzky s ředitelkou DPS, sociálními pracovnicemi a vedením města
ohledně změny Pravidel pro přidělování bytů v DPS
Radě města byly předloženy informace z jednání dne 28.5.2015 ohledně změny Pravidel pro
přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v podkladovém materiálu (viz příloha
originálu zápisu), kterého se zúčastnili ředitelka DPS Ing. Škarková, starosta Ing. Špetla,
místostarosta Mgr. Hynek, sociální pracovnice MěÚ Mgr. Hynková a za DPS paní Cihlářová,
a tajemnice MěÚ Ing. Balcarová (dále jen „pracovní skupina“).
Pracovní skupina se shodla na tom, že je třeba se zabývat urychleně rozšířením nabídky bytů
v DPS (v minulosti byla poptávka vyšší než nabídka volných bytů, což bylo regulováno
přijatými Pravidly) a v současné době nabídku bytů otevřít i pro občany okolních obcí, tak,
aby se pokrývaly více náklady na provoz, údržbu a opravy z nájemného a úhrad za služby
spojené s užíváním bytů z financí nájemníků z maximálního počtu obsazených bytů. Řešení
bylo nalezeno v návrhu na snížení jednorázového příspěvku za přidělení bytu pro jednotlivce
či manželské dvojici pro občany z jiných obcí a bodové posílení úlohy potřeby pečovatelské
služby v rámci bodového hodnocení klienta před zařazením do Pořadníku žadatelů o přidělení
bytu v DPS.
Dle podkladů MPSV jsou Domy s pečovatelskou službou - domy zvláštního určení, což však
pouze znamená, že v těchto domech jsou uzavírány standardní nájemní smlouvy dle
občanského zákoníku s tím, že nájemníci mají v domě k dispozici pečovatelskou službu – viz
dále přesná definice dle stránek Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“).
Co je Dům s pečovatelskou službou
Dle http://www.mpsv.cz/cs/13368#d1 „Dům s pečovatelskou službou není zařízením
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), ale jedná se o byty ve vlastnictví obce,
o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem
stanovených kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá běžnou
nájemní smlouvu. Pro uzavírání smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou nejsou
stanovena žádná speciální pravidla. Uzavírání nájemních smluv k bytům jako takovým se řídí
obecnou úpravou nájmu bytu podle občanského zákoníku. Byty v domech s pečovatelskou
službou, jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 2300 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojem bytů v domech zvláštního určení definován není.
Přitom se předpokládá, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována
sociální služba podle § 40 zákona o sociálních službách, tedy pečovatelská služba. Tato
sociální služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy
uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Je třeba ale
upozornit, že občanský zákoník podmiňování uzavření nájemní smlouvy v domech s byty
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zvláštního určení, například čerpáním sociální služby, ani nevylučuje. Přitom je důležité mít
na vědomí, že pokud by taková podmínka v nájemní smlouvě byla a nájemce ji nedodržel,
nebude možné z tohoto důvodu nájem bytu vypovědět pro hrubé porušení povinností
vyplývajících z nájmu, neboť by se o takovou situaci ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku nejednalo.“
Kromě konceptu změn v rámci Pravidel pro přidělování bytů v DPS pracovní skupina jednala
také o finančních prostředcích, které poskytuje město příspěvkové organizaci Dům
s pečovatelskou službou ve výši přes 2 mil. Kč ročně.
Dle předložené výroční zprávy ředitelkou DPS za r. 2013 jsou z příspěvku města ve výši
2.136.000 Kč hrazeny základní tři oblasti:
a) Pečovatelská služba – výše cca 905.000 Kč
b) Stravování – cca 651.000 Kč
c) Náklady spojené s budovou a nájemním bydlením – cca 580.000 Kč
Ad a)
Ředitelka DPS doplnila dotazy starosty a místostarosty, jakým způsobem může být
snížena ztráta na pečovatelské službě a proč případně nejsou tyto služby nabízeny širší
škále našich občanů a občanům z okolních obcí. K tomu ředitelka doplnila, že není
možné se chovat tržně, protože by jim byly kráceny dotace od KÚ HK a pečovatelská
služba je nabízena pouze lidem, kteří ji skutečně potřebují.
Ad b)
DPS se rapidně snížil počet strávníků – diskutování o možnosti využití školní jídelny
jak pro potřeby MŠ a ZŠ, tak i využití pro klienty – nájemníky žijící v DPS,
dohodnuto, že starosta prověří kapacitu u ředitele školy.
Ad c)
náklady bydlení – nejsou zde myšleny úhrady za služby spojené s nájmem, ale
náklady spojené s údržbou a opravami budovy (stáří budovy cca 20 let), jsou
pokrývány nájemným, to však v současné době je 43Kč /m2. Tato výše nájemného
však tyto náklady nepokrývá. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní nájemní
vztahy a proběhla deregulace nájemného je potřeba se zamyslet nad výši nájemného.
V době od výše uvedené schůzky do jednání rady dne 10.6.2015 se vedení města začalo
zabývat situací v DPS podrobně s cílem nalézt určité optimalizační kroky v rámci hospodaření
DPS, které by vedly k efektivnějšímu využití provozního příspěvku města, případně k jeho
snížení, ale které by neohrozily komfort služeb pro svobodské občany – seniory.
Radě byly předloženy informace o hospodaření příspěvkové organizace od roku 2010 (viz
přílohy zápisu), a to na základě účetních výkazů a dále dle informací uvedených každoročně
ve výroční zprávě. Výsledná rekapitulace těchto údajů je uvedena v následující tabulce.
Přehled použití provozního příspěvku do jednotlivých sektorů DPS (vše zaokrouhleno na celé tisíce)
peč. služba
bytové hosp.
stravování
vedl. činnost
CELKEM

2010
2011
2012
2013
2014

689.000
797.000
1.199.000
905.000
731.000

507.000
451.000
498.000
581.000
648.000

754.000
640.000
521.000
650.000
757.000

0
0
0
0
0

1.950.000
1.888.000
2.218.000
2.136.000
2.136.000

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že největší podíl připadá vždy na sektor pečovatelské služby,
která je sice dotována MPSV na mzdové náklady, ale samotné mzdové náklady pouze v
sektoru pečovatelské služby i tak převyšují značně poskytnutou dotaci, což dokazuje
následující tabulka:
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Dotace
MPSV
Mzdové
náklady

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.000.000

912.000

702.000

984.000

1.072.000

1.011.000

1.833.977

2.025.136

2.089.549

2.160.328

2.108.275

neuvedeno

V rámci jednání rady bylo diskutováno o dané záležitosti a bylo konstatováno, že je třeba se
urychleně zabývat zlepšením hospodaření příspěvkové organizace v jednotlivých sektorech a
rozhodla o nich takto:
Úsek stravování
- Úkolem ředitelky DPS je předložit do 30.6.2015 podrobnou analýzu stravování a dále
sjednotit stravovací provoz DPS a školní jídelny do jednoho provozu, a to do školní
jídelny od podzimu 2015. Starosta prověřil u ředitele ZŠ a vedoucí školního stravování
kapacitu a bylo zjištěno, že kapacitně školní jídelna vyhovuje, přičemž volba školní
jídelny je odůvodněna podstatně větším počtem jídel, které se zde vaří. V příloze
zápisu je tabulka s aktuálním rozborem obědů v DPS, který zpracovala ředitelka DPS,
ze které vyplývá, že počet obědů pro klienty pečovatelské služby + obyvatele DPS bez
zavedené pečovatelské služby + zaměstnanci DPS, které je potřeba zachovat, činí cca
93 obědů (z toho je 24 obyvatel DPS se zavedenou pečovatelskou službou, 5 obyvatel
DPS bez peč. služby, 13 zaměstnanců DPS, 17 obyvatel Svobody, kteří mají smlouvu
na pečovatelskou službu a kterým se oběd dováží, 34 obyvatel z okolních obcí, kteří
mají smlouvu na peč. službu a oběd se jim dováží). Z tabulky také vyplývá, že
z celkového počtu bydlících obyvatel DPS (cca 65 obyvatel) se v jídelně DPS stravuje
pouze 29 lidí. Ostatní strávníky tvoří svobodští senioři bez zavedené pečovatelské
služby v počtu 9 a cizí strávníci – 22, kteří mohou navštěvovat školní jídelnu bez
povinnosti zřizovatele tuto službu zajistit.
U školní jídelny byla také ověřena provozuschopnost u OHES (bez problémů), dále se
vedoucí stravovacího provozu společně s ředitelkou DPS předběžně dohodly na
převodu vybraného majetku mezi jídelnami, dále bylo konstatováno, že v rámci
pracovníků dojde k přesunu pouze 1 – 1,5 pracovní síly (namísto 2,5 v DPS), což
znamená úsporu cca 450 tis. Kč ročně. Bylo předběžně dohodnuto, že v DPS bude
zachována pouze výdejna coby odloučené pracoviště školy (tak jako v případě
mateřské školky). Dále byly prověřeny stavební úpravy a potřebnosti na vybavení
kuchyně s tím, že školní jídelnu je třeba vybavit (výměna) většími zařízeními - pánev,
unipar, kotel – cca 400 tis. Kč + stavební úpravy vody, vzduchotechniky a elektro cca
100 tis. Kč. Přestože se jedná jednorázově o investici cca 0,5 mil. Kč, tak má vazbu na
ušetřené roční mzdové náklady – viz výše + další ušetřené náklady za energie a
materiální náklady. Finanční potřebnost na dovybavení + stavební úpravy bude
zapracována do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
Pečovatelská služba
- Úkolem ředitelky je rovněž zpracovat podrobnou analýzu úseku pečovatelské služby
do 30.6.2015 s tím, že cílem analýzy bude zjištění, zda město Svoboda nad Úpou
nedotuje úkony pečovatelské služby obyvatelům okolních obcí (Janské Lázně, Horní
Maršov, Mladé Buky) a pokud ano, bude se jednat o podklad pro jednání vedení města
s okolními obcemi za účelem dojednání plateb ve výši skutečných celkových nákladů
na poskytovanou pečovatelskou službu v rámci celého regionu.
Bytové hospodářství – nájemní bydlení, budova DPS
- S ohledem na definici nájemního bydlení v Domech s pečovatelskou službou (viz výše
definice MPSV) a ztrátové hospodaření na tomto úseku a s ohledem na stáří budovy a
s tím spojené vynucené investice do oprav a údržby objektu i bytů rada rozhodla o
zvýšení současného nájemného 43,-Kč/1 m2 na 55,-Kč/1 m2, a to s okamžitou platností
u nově vzniklých nájemních vztahů. Určením nové výše nájemného se rada zabývala
také v souvislosti se zvýšením nájemného v minulosti u bytů v čp. 510 a 302, kdy se
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podle znaleckých posudků a také podle soudních rozsudků obvyklé nájemné v místě a
čase pohybuje ve Svobodě nad Úpou v rozmezí 85,-Kč – 100,-Kč / 1 m2, nicméně
zohlednila určitou výjimečnost nájemních bytů v DPS a také strukturu obyvatel z řad
seniorů, a proto zvýšila nájemné pouze na 55,-Kč a pouze u nových nájemních smluv,
takže finanční efekt v rámci hospodaření DPS bude mít toto opatření až v horizontu
cca 5 – 10 let.
Dále bylo jednáno o konceptu změn Pravidel pro přidělování bytů v DPS – viz podkladový
materiál v příloze zápisu, které navrhla v souladu s usnesením rady č. RM/92/7/2015
Mgr. Hynková. Ohledně konceptu změn (viz příloha originálu zápisu) rada rozhodla takto:
- Bod 1 – rada nesouhlasí, vypustit
- Bod 2 – rada schválila snížení jednorázového příspěvku za jednotlivce, který nemá
trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou na 10.000 Kč, v případě manželské nebo
partnerské dvojice na 20.000 Kč
- Bod 3 – rada souhlasí beze změn
- Bod 4 – rada souhlasí beze změn
V souvislosti se změnami těchto pravidel, zejména snížení jednorázových příspěvků, rada
pověřila Mgr. Hynkovou a ředitelku DPS, aby zajistili urychleně osvětu v rámci okolních obcí
za účelem naplnění Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
informace ohledně úseku stravování v Domě s pečovatelskou službou a rozhodla na
úseku stravování tak, jak je popsáno v zápise.
b)
informace ohledně úseku pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou a
rozhodla na úseku pečovatelské služby tak, jak je popsáno v zápise.
schvaluje
c)
s ohledem na definici nájemního bydlení v Domech s pečovatelskou službou (viz
zápis), na ztrátové hospodaření na úseku bytového hospodářství DPS a s ohledem
na stáří budovy a s tím spojené vynucené investice do oprav a údržby objektu i bytů
zvýšení současného nájemného ve výši 43,-Kč/1 m2 na 55,-Kč/1 m2, a to
s okamžitou platností u nově vzniklých nájemních vztahů. Určením nové výše
nájemného se rada zabývala také v souvislosti se zvýšením nájemného v minulosti
u bytů v čp. 510 a 302, kdy se podle znaleckých posudků a také podle soudních
rozsudků obvyklé nájemné v místě a čase pohybuje ve Svobodě nad Úpou
v rozmezí 85,-Kč – 100,-Kč/1 m2, nicméně zohlednila určitou výjimečnost
nájemních bytů v DPS a také strukturu obyvatel z řad seniorů, a proto zvýšila
nájemné pouze na 55,-Kč a pouze u nových nájemních smluv, takže finanční efekt
v rámci hospodaření DPS bude mít toto opatření až v horizontu cca 5 – 10 let.
d)

koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou tak,
jak je popsáno v zápise s tím, že nejzásadnější změnou je snížení jednorázového
příspěvku za jednotlivce, který nemá trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou,
na 10.000 Kč, v případě manželské nebo partnerské dvojice pak na 20.000 Kč a
pověřuje Mgr. Hynkovou a ředitelku DPS, aby zajistili urychleně osvětu v rámci
okolních obcí za účelem naplnění Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/196/13/2015 bylo přijato.
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22. Přidělení bytu č. 14 v DPS, který nebyl přijat žadatelem
Radě města byla předložena informace o tom, že pan Ondráček odmítl přidělení bytu č. 14
v DPS, a proto se byt stal opět volným. Radě byl předložen aktuální Pořadník žadatelů o
přidělení bytu v DPS, kdy na prvním místě je pan Milan Chráska s trvalým pobytem Mladé
Buky a s počtem bodů 150. Rada ve věci přidělení bytu č. 14 hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 14 panu Milanu Chráskovi, trvale bytem Mladé Buky s tím, že od žadatele
bude požadován jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč před uzavřením nájemní smlouvy
za nájemné ve výši 55,-Kč/1 m2 (viz předchozí bod).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/197/13/2015 bylo přijato.
23. Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou
včetně přílohy č. 1 (aktualizace organizační struktury) a Změna č. 1 přílohy č. 2, která se týká
stanovení profesních požadavků na pracovníky technické čety (vše přílohou originálu zápisu).
Starosta a tajemnice vysvětlili přítomným danou záležitost a bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou včetně přílohy č. 1 (aktualizace
organizační struktury) a Změnu č. 1 přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu, která se týká
stanovení profesních požadavků v rámci popisu pracovních míst technické čety (vše přílohou
originálu zápisu) a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila organizační změny v rámci
technické čety v souladu se schválenými výše uvedenými změnami nejpozději do září
letošního roku.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/198/13/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 10.6.2015 ve 23,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 1.7.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
15.6.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 13. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 10.6.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 13. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.06.2015
USNESENÍ č. RM/176/13/2015
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 „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského
sídliště“ Smlouvu o dílo se zhotovitelem, a to se společností GRAS SPOL s.r.o., IČ
25993020, s cenou za dílo ve výši 383.869,21 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/177/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis z jednání stavební komise č. 1 ze dne 18.5.2015 (viz příloha originálu zápisu).
vydává
b)
souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na opravu bytu a výstavbu garáže
domu čp. 537 na ulici 5. května, kterou předložili stavebníci Ba Hien Vu a Nguyen
Thi Huong, protože stavební záměr nijak neomezí zájmy města v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/178/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 9924/UP/2015/Kd z 27.5.2015 o odvolání
Vladimíry Zapadlové ze dne 3.3.2015 (viz příloha originálu zápisu), kterým se ruší
Rozhodnutí Městského úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správního odboru, ze dne
5.2.2015 č.j. SVO/346/2015 a KÚ Královéhradeckého kraje vrací celou věc Městskému úřadu
Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správnímu odboru, k novému projednání s tím, že vzhledem
k tomu, že věc se vrací státní správě, tj. stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, k novému
projednávání, vyčká samospráva, tj. město, na další postup stavebního úřadu.
USNESENÍ č. RM/179/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace sanace havarijního stavu
opěrné zdi v Luční ulici s tím, že částka ve výši 29.645 včetně DPH bude
zapracována do návrhu rozpočtového opatřen č. 2/2015 formou rozšíření textové části
v rámci projektové činnosti rozpočtované celkovou částkou 650.000 Kč.
schvaluje
b)
ve věci odvodnění Luční ulice instalaci odvodňovacího žlabu a jeho napojení na
stávající odvodnění (rada vzala na vědomí také skutečnost, že na části pozemku p.p.č.
737, po kterém vede komunikace nad bývalou zvláštní školou, bylo provedeno
pravděpodobně vlastníkem nemovitosti čp.342 vyasfaltování části komunikace bez
vědomí města a bez patřičného odvodnění)
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USNESENÍ č. RM/180/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Zastupitelstvu města přijmout v rámci rozpočtového opatření č. 2/2015 ve věci
vybudování chodníčků k zelené učebně ve školní zahradě před budovou ZŠ změnu
položky rozpočtové skladby a textu, a to jako investiční příspěvek zřizovatele na
vybudování chodníčků k zelené učebně ZŠ ve školní zahradě.
schvaluje
b)
použití zbývající části investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (67.284,90 Kč) na dofinancování
celého projektu Zelená učebna ZŠ Svoboda včetně vybudování přístupových
chodníčků, výsadbu zeleně ve školní zahradě, kompostování apod. (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/181/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží.
USNESENÍ č. RM/182/13/2015
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 „Oprava balkónů na
objektu DPS", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace (příloha č. 2 –
Závazný návrh SOD), 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:
- Ekoizol V&V spol. s r.o., IČ 474 50 321, se sídlem Obránců míru 30, 503 02
Předměřice nad Labem,
- GOS cz s.r.o., IČ 288 12 191, se sídlem Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov,
- J. Škop a spol., s.r.o., IČ 288 59 090, se sídlem Dr. kramáře 1938, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem

USNESENÍ č. RM/183/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
místostarostu, aby zajistil smluvní vztahy se Správou KRNAP na pronájem pozemku
p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou a o právu k provedení stavby, resp. změně
stavby před jejím dokončením, které musí město předložit v rámci stavebního řízení.
b)

c)

starostu, aby zajistil dvě nabídky na uložení sloupů a zemní práce, provedl jejich
vyhodnocení a objednal je formou objednávky v souladu se Směrnicí o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014.
starostu, aby zajistil neprodleně objednání ochranné sítě.
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USNESENÍ č. RM/184/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výsledek ankety mezi obyvateli Rýchorského sídliště, která umožnila vyjádřit se
občanům z Rýchorského sídliště k návrhu na vybudování centrálního krytého
kontejnerového stání pro směsný a tříděný komunální odpad namísto stávajících
jednotlivých stání, která by byla zrušena a plochy využity na parkování. Z
Rýchorského sídliště se vrátilo celkem 46 anketních lístků, z toho 30 respondentů s
návrhem souhlasí, 15 nikoliv a navrhují jiný způsob využití (převažuje 4x návrh na
park či zeleň s lavičkami, 4x návrh na využití komerčním způsobem pro kulturní
stánkový prodej, dále následuje 2x návrh na parkování, 1x návrh na klubovnu či
dětskou lanovou dráhu, zbývající lístky jsou bez konkrétního slušného návrhu), 1
anketní lístek je bez vyjádření ANO x NE, ale s návrhem na krytý bazén.
b)
informace o finanční potřebnosti na přeložku teplovodního vedení ve výměníku na
Rýchorském sídlišti (viz zápis) s tím, že stávající částka 200.000 v rozpočtu města na
rok 2015 bude posílena o dalších 136.000 Kč, a to v rámci návrhu rozpočtového
opatření č. 2/2015.
schvaluje
c)
přípravu výběrového řízení zpracování projektové dokumentace na demolici
výměníku na Rýchorském sídlišti, kterou by město chtělo realizovat příští rok s
pomocí některého z dotačních titulů, a to tak, že v zadání pro projektanta bude
požadavek na co možná největší využití vybouraného materiálu přímo v místě.
USNESENÍ č. RM/185/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku firmy Tresil s.r.o. na drobné opravy komunikací - výtluků pomocí infratechnologie.
USNESENÍ č. RM/186/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh na konkrétní využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (viz příloha
originálu zápisu) od Společenství vlastníků jednotek čp. 30 v Černohorské ulici, jehož
nájem byl schválen na minulém jednání rady.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na prodej pozemků p.p.č. 489/5 a
části p.p.č. 489/4, oba v k.ú. Maršov I pro Společenství vlastníků jednotek čp. 30 v
Černohorské ulici, který bude projednáván na zastupitelstvu dne 17.6.2015, a to dle
návrhu v jejich žádosti s tím, že návrh na vklad do Katastru nemovitostí podá město
až po úplném zaplacení kupní ceny.
USNESENÍ č. RM/187/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ve věci nepovolené stavby pana Fleischera písemné vyjádření MěÚ Trutnov z hlediska
územního plánování (kladné stanovisko s tím, že stavba není v rozporu s územně plánovací
dokumentací města Svobody nad Úpou) a dále kopii technické zprávy se zaměřením
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skutečného provedení stavby s tím, že vzetí na vědomí výše uvedených dokumentů není
vyjádřením souhlasu vlastníka sousedního pozemku ke stavbě, která existuje a o které si musí
stavebník požádat včetně předložení příslušné stavební dokumentace opatřené razítkem
autorizované osoby, kterou musí požadovat i stavební úřad k řádnému povolení stavby.
USNESENÍ č. RM/188/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na odstranění revizních závad na hromosvodu na autobusovém nádraží od firmy
Sdružení HABR Trutnov ve výši 59.307,-Kč včetně DPH s tím, že pověřuje tajemnici, aby
částku zapracovala do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
USNESENÍ č. RM/189/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu střechy budovy čp. 560 za účelem umístění základnové stanice
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. s tím, že město navrhuje částku měsíčního
nájemného ve výši 5.000 Kč bez DPH + náklady za spotřebovanou elektrickou energii a
náklady za instalaci samostatného měření spotřeby elektrické energie.
USNESENÍ č. RM/190/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě od dílo na zpracování novin Svoboda forum (viz příloha
originálu zápisu), a to v souvislosti se snížením nákladu měsíčníku na 300 ks. Předmětem
dodatku je snížení ceny za zpracování novin (grafické zpracování + tisk) za jednu stranu A4 z
925,- Kč bez DPH na 890,-Kč bez DPH bez vazby na rozsah stran.
USNESENÍ č. RM/191/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo
režim zákona na akci „Oprava schodů ke křížku na Sluneční stráni“ v souladu se Směrnicí
č.j. SVO/553/2014 ze dne 6.3.2014 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že potvrzuje výběr
nejvhodnější nabídky, a to od společnosti Zbyněk Šustr s.r.o., IČ 287 84 278, se sídlem
Hroubovice, 538 54 Hroubovice za cenu ve výši 123.117,50 Kč včetně DPH + 10.000 rezerva
na práce spojené s položením zámkové dlažby, které nebyly součástí nabídky. Veřejná
zakázka bude realizována formou vzorové smlouvy o dílo na stavební práce s termínem
dokončení do 30.9.2015 a rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/192/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
individuální nabídku od Ing. Junka (poradce pro úspory za energie) na pevnou fixní sazbu pro
zemní plyn včetně přepravy a skladování pro rok 2016, a to ve výši 692,-Kč za 1 MWh od
dodavatele VEMEX Energie a.s., přičemž současná sazba činí 755 Kč (jedná se o cenu bez
daně z plynu, bez DPH a bez cen za distribuci), pro město a jím zřizované obě příspěvkové
organizace.

20

USNESENÍ č. RM/193/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Mgr. Schöna
jednáním o ukončení nájmu dohodou nebo podáním výpovědi (pokud se smluvní strany
nedohodnou) se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou dle smlouvy s odůvodněním dle
zápisu.
USNESENÍ č. RM/194/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města využít nabídku na bezplatné přidružené členství v Asociaci horských
středisek ČR (dále jen „AHS ČR“) a schválit vstup do AHS ČR formou přidruženého členství
a pověřuje starostu, aby tento návrh doplnil do programu jednání zastupitelstva dne
17.6.2015.
USNESENÍ č. RM/195/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice na pořízení softwaru SML-Smlouvy formou rozšíření IS GINIS, a to od
společnosti Gordic spol. s r.o. (s využitím výjimky ze Směrnice pro zadávání VZ malého
rozsahu – odst. 6, písm. e) – zakázky vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé
spolupráce, kdy informační systém GINIS a veškeré jeho moduly jsou používány a
spravovány touto firmou od 90. let, jsou vzájemně propojené a město do nich již investovalo
nemalé prostředky) s odůvodněním dle zápisu s tím, že finanční potřebnost ve výši 31.763 Kč
bude zapracována do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
USNESENÍ č. RM/196/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
informace ohledně úseku stravování v Domě s pečovatelskou službou a rozhodla na
úseku stravování tak, jak je popsáno v zápise.
b)
informace ohledně úseku pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou a
rozhodla na úseku pečovatelské služby tak, jak je popsáno v zápise.
schvaluje
c)
s ohledem na definici nájemního bydlení v Domech s pečovatelskou službou (viz
zápis), na ztrátové hospodaření na úseku bytového hospodářství DPS a s ohledem na
stáří budovy a s tím spojené vynucené investice do oprav a údržby objektu i bytů
zvýšení současného nájemného ve výši 43,-Kč/1 m2 na 55,-Kč/1 m2, a to s
okamžitou platností u nově vzniklých nájemních vztahů. Určením nové výše
nájemného se rada zabývala také v souvislosti se zvýšením nájemného v minulosti u
bytů v čp. 510 a 302, kdy se podle znaleckých posudků a také podle soudních
rozsudků obvyklé nájemné v místě a čase pohybuje ve Svobodě nad Úpou v rozmezí
85,-Kč – 100,-Kč/1 m2, nicméně zohlednila určitou výjimečnost nájemních bytů v
DPS a také strukturu obyvatel z řad seniorů, a proto zvýšila nájemné pouze na 55,-Kč
a pouze u nových nájemních smluv, takže finanční efekt v rámci hospodaření DPS
bude mít toto opatření až v horizontu cca 5 – 10 let.
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d)

koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou tak, jak
je popsáno v zápise s tím, že nejzásadnější změnou je snížení jednorázového
příspěvku za jednotlivce, který nemá trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, na 10.000
Kč, v případě manželské nebo partnerské dvojice pak na 20.000 Kč a pověřuje Mgr.
Hynkovou a ředitelku DPS, aby zajistili urychleně osvětu v rámci okolních obcí za
účelem naplnění Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS.

USNESENÍ č. RM/197/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 14 panu Milanu Chráskovi, trvale bytem Mladé Buky s tím, že od žadatele
bude požadován jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč před uzavřením nájemní smlouvy
za nájemné ve výši 55,-Kč/1 m2 (viz předchozí bod).
USNESENÍ č. RM/198/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou včetně přílohy č. 1 (aktualizace
organizační struktury) a Změnu č. 1 přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu, která se týká
stanovení profesních požadavků v rámci popisu pracovních míst technické čety (vše přílohou
originálu zápisu) a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila organizační změny v rámci
technické čety v souladu se schválenými výše uvedenými změnami nejpozději do září
letošního roku.
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