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Zápis z 14. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.6.2015
Mimořádné jednání Rady města v hotelu PROM před 5. veřejným zasedáním Zastupitelstva města zahájil
v 18:20 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.
1.

Název programu

Smluvní vztahy se Správou KRNAP v souvislosti s vybudováním softbalového hřiště v
areálu městského stadionu

1. Smluvní vztahy se Správou KRNAP v souvislosti s vybudováním softbalového hřiště v
areálu městského stadionu
Radě města byly předloženy návrhy smluvních vztahů se Správou KRNAP, které souvisejí s
vybudováním softbalového hřiště v areálu městského stadionu, a tyto smluvní vztahy je třeba
předložit státní správě v rámci zahájeného řízení o změně stavby před dokončením.
Jedná se o:
- návrh nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 183/5 o výměře 190 m2, na dobu určitou od
1.7.2015 do 30.6.2023 za nájemné ve výši 950,-Kč ročně, kdy město bude nájemcem tohoto
pozemku (viz příloha originálu zápisu),
- návrh Smlouvy o právu k provedení stavby , tj. vybudování výše uvedeného softbalového
hřiště v rámci stavby "Rekonstrukce městského stadionu p.p.č. 847 a 183/5, k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
- návrh nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 183/5 o výměře 190 m2, na dobu určitou od
1.7.2015 do 30.6.2023 za nájemné ve výši 950,-Kč ročně, kdy město bude nájemcem tohoto
pozemku (viz příloha originálu zápisu),
- návrh Smlouvy o právu k provedení stavby , tj. vybudování výše uvedeného softbalového
hřiště v rámci stavby "Rekonstrukce městského stadionu p.p.č. 847 a 183/5, k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/199/14/2015 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 17.6.2015 ve 18,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 1.7.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
17.6.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 14. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 17.6.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 17.06.2015
USNESENÍ č. RM/199/14/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
- návrh nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 183/5 o výměře 190 m2, na dobu určitou od
1.7.2015 do 30.6.2023 za nájemné ve výši 950,-Kč ročně, kdy město bude nájemcem tohoto
pozemku (viz příloha originálu zápisu),
- návrh Smlouvy o právu k provedení stavby , tj. vybudování výše uvedeného softbalového
hřiště v rámci stavby "Rekonstrukce městského stadionu p.p.č. 847 a 183/5, k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
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