*MESUX000GVOG*
Sp. značka: SVO/1981/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 1.7.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Václav Jiránek, Ing. Jaroslav Chmelař
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
balkónů na objektu DPS“

2.

Návrh poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce "Zemní a zednické
práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov I

3.

Návrh na změnu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4.

Kontrola plnění usnesení rady

5.

Studie posouzení odtoku srážkových vod v Luční ulici od Ing. Fanty

6.

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v souvislosti s demolicí výměníku

7.

Smlouvy o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka ke sportovní hale

8.

Cenová nabídka na periodické mostní prohlídky pro rok 2015

9.

Žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci Projektu průzkumných
prací pro dva vrty tepelného čerpadla na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Řešení napojení zbylých nemovitostí na kanalizaci v Lázeňské ulici před její opravou
a návrh na revitalizaci Lipové aleje

12.

Předložení nabídek na dodávku a montáž dopravního značení po obci

13.

Žádost o úpravu Záměru směny pozemku č. 9/2015

14.

Analýza hospodaření DPS a z ní vyplývající rozhodnutí rady o dalším postupu
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1. Otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
balkónů na objektu DPS“
Radě města byly předloženy dvě doručené nabídky v rámci poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava balkónů na objektu DPS", a to od:
- Lukáš Tuček, IČ 88723933, se sídlem Horní Lánov 188, 543 41 Lánov (nabídl cenu ve výši
342.977,71 Kč bez DPH),
- Oldřich Slanina, IČ 49998013, se sídlem čp. 383, 542 23 Mladé Buky (nabídl cenu ve výši
269.846,16 Kč bez DPH).
Předpokládaná cena zakázky dle Výzvy k podání nabídek činila 252.301,-Kč bez DPH.
Kontrolou obou nabídek bylo zjištěno, že uchazeč Oldřich Slanina, IČ 49998013 nesplnil
požadovanou kvalifikaci zadavatelem, který ve Výzvě požadoval v rámci splnění všech
kvalifikačních předpokladů předložení prosté kopie:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací vázaná (Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
nebo
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací řemeslná (Izolatérství
nebo Pokrývačství, tesařství), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
a uchazeč nemá živnostenské oprávnění ani pro jednu z požadovaných živností, proto byl z
poptávkového řízení vyloučen.
V poptávkovém řízení tedy zůstala pouze jedna nabídka, a to od uchazeče Lukáš Tuček,
IČ 88723933, jehož nabídnutá cena převýšila předpokládanou cenu o 90.677,-Kč bez DPH,
což je o cca 36% více než předpoklad, a proto rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
balkónů na objektu DPS", protože kontrolou dvou doručených nabídek bylo
zjištěno, že uchazeč Oldřich Slanina, IČ 49998013 nesplnil požadovanou
kvalifikaci zadavatelem, který ve Výzvě požadoval v rámci splnění všech
kvalifikačních předpokladů předložení prosté kopie:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací vázaná
(Provádění staveb, jejich změn a odstraňování), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni
podání nabídky
nebo
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
(Izolatérství nebo Pokrývačství, tesařství), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni
podání nabídky
a uchazeč nemá živnostenské oprávnění ani pro jednu z požadovaných živností,
proto byl z poptávkového řízení vyloučen.
Dalším důvodem je skutečnost, že v poptávkovém řízení zůstala pouze jedna
nabídka, a to od uchazeče Lukáš Tuček, IČ 88723933, jehož nabídnutá cena
převýšila předpokládanou cenu o 90.677,-Kč bez DPH, což je o cca 36% více než
předpoklad a takové navýšení není kryto finančními prostředky.
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schvaluje
b)
vypsání nového poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Oprava balkónů na objektu DPS" s tím, že znění Výzvy bude stejné,
ale požadované kvalifikační předpoklady uchazečů budou rozšířeny o další druh
živnosti: Ohlašovací řemeslná (Zednictví), Výzva bude zveřejněna na Profilu
zadavatele a budou osloveni předem následující uchazeči:
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., IČ 609 33 593, se sídlem Kostelní 165, 542 24
Svoboda nad Úpou,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov Poříčí,
- STAVIR, IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395, PSČ 542 23,
- Oldřich Slanina, IČ 49998013, se sídlem Mladé Buky čp. 383, PSČ 542 23.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/200/15/2015 bylo přijato.
2. Návrh poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce "Zemní a
zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci
„Zemní a zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou", (dále jen
"Výzva") včetně zadávací dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v
souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše
přílohou originálu zápisu). K návrhu výzvy nebylo připomínek, a proto bylo hlasováno o
následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Zemní a
zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou", (dále jen
"Výzva") včetně zadávací dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o
dílo), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
b)

výběr tří oslovených uchazečů předem, a to:
- Tlachač s.r.o., IČ 03505847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem
Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/201/15/2015 bylo přijato.
3. Návrh na změnu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Radě města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, který vypracoval Mgr. Schön. Návrh vyhlášky reaguje na judikaturu
v této oblasti a vymezuje konkrétně veřejné prostranství formou přílohy k vyhlášce, ve které
jsou uvedeny všechny pozemky ve vlastnictví města, kromě stavebních parcel, jejichž
součástí je nějaká stavba. Dále návrh vyhlášky řeší užívání veřejného prostranství vlastníkem
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(osvobozeno od poplatku), užívání pozemků na základě nájemní smlouvy (osvobozeno od
poplatku), jsou doplněny vyhrazená parkovací místa a další drobné úpravy. Vyhláška je
navržena formou samostatné vyhlášky, nikoliv jako součást stávající vyhlášky o místních
poplatcích (z té bude část týkající se MP za užívání veřejného prostranství vyjmuta), a to za
účelem praktičnosti a jednoduššího způsobu při případných aktualizacích.
Mgr. Schön návrh vyhlášky představil, odpovídal na dotazy radních a krátce bylo o návrhu
diskutováno s tím, že následně bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že do přílohy, kterou se konkrétně vymezuje veřejné
prostranství, budou zahrnuty všechny pozemky ve vlastnictví města, dále v čl. 8 (Osvobození
a úlevy), odst. 1 písm. c) umístění lešení za účelem oprav fasád budov bude osvobozeno od
poplatku maximálně po dobu prvního měsíce a návrh paušálního poplatku za vyhrazení
parkovacího místa připraví Mgr. Schön do zářijového jednání zastupitelstva, na kterém bude
vyhláška předložena k projednání.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/202/15/2015 bylo přijato.
4. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře
budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN. K některým usnesením byla přijata
další doplňující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
schvaluje
b) doplňující usnesení k usnesení č. RM/1224/81/2014 ze dne 3.9.2014:
zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II před
domem čp. 8.
c) doplňující usnesení k usnesení č. RM/167/12/2015 ze dne 20.5.2015:
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(lokalita kolem bývalé svíčkárny).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/203/15/2015 bylo přijato.
5. Studie posouzení odtoku srážkových vod v Luční ulici od Ing. Fanty
Starosta a stavební technik města p. Rajsner předložili radě výše uvedenou studii a dále
seznámili radu s aktuálními informacemi ohledně havarijního stavu v Luční ulici. Dále byly
radě předloženy stížnosti obyvatel z Luční ulice (manželé Blažkovi, p. Kodet a pí Hepnarová)
na současný stav v dané lokalitě. Rada se dlouho zabývala technickým stavem komunikace,
opěrné zdi a způsobu odvodnění v Luční ulici a diskutovala o možných variantách nápravy
daného stavu. Z této diskuse vyplynula následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) písemné stížnosti obyvatel z Luční ulice ohledně havarijního stavu v dané lokalitě
s tím, že projednala aktuální informace ohledně způsobu odvodnění Luční ulice.
pověřuje
b) stavebního technika města, aby u projektanta upřesnil požadavky města ve věci
vypracování projektové dokumentace rekonstrukce, resp. výstavby opěrné zdi a
opravy části přilehlé komunikace s tím, že rada bere na vědomí nabídku manželů
Blažkových na bezúplatný převod části pozemku st.p.č. 52/1 za účelem umístění výše
uvedené opěrné zdi.
c) starostu, aby zajistil dvě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
komplexní rekonstrukce celé komunikace v Luční ulici od křižovatky před školní
jídelnou až nahoru.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/204/15/2015 bylo přijato.
6. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v souvislosti s demolicí výměníku
Radě města byla předložena ke schválení Smlouva č. Z_S14_12_8120049994 o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz
příloha originálu zápisu), která se týká přeložky zařízení v souvislosti s připravovanou
demolicí výměníku na Rýchorském sídlišti. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů
přeložky činí 190.925 Kč. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120049994 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu), která se týká
přeložky zařízení v souvislosti s připravovanou demolicí výměníku na Rýchorském sídlišti.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/205/15/2015 bylo přijato.
7. Smlouvy o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka ke sportovní hale
Radě města byly předloženy návrhy smluvních vztahů v souvislosti s připravovaným
odprodejem plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz přílohy originálu zápisu). Jedná se o:
1) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/2/2015 mezi manželi
Buňatovými (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný) a Městem
Svoboda nad Úpou (investor),
2) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/1/2015 mezi Městem
Svoboda nad Úpou (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný).
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrhy smluvních vztahů v souvislosti s připravovaným odprodejem plynovodní přípojky ke
sportovní hale (viz přílohy originálu zápisu). Jedná se o:
1) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/2/2015 mezi manželi
Buňatovými (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný) a Městem
Svoboda nad Úpou (investor),
2) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/1/2015 mezi Městem
Svoboda nad Úpou (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/206/15/2015 bylo přijato.
8. Cenová nabídka na periodické mostní prohlídky pro rok 2015
Radě města byla předložena cenová nabídka na periodické mostní prohlídky pro rok 2015 od
Jana Hofmana, IČ 62051512, se sídlem Batňovice 245, 542 32 Úpice ve výši 43.560 Kč
včetně DPH. Rada cenovou nabídku projednala a vzhledem k tomu, že rada pokládá cenovou
nabídku za nepřiměřeně vysokou s ohledem na každoroční periodicitu, bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
cenovou nabídku na periodické mostní prohlídky pro rok 2015 od Jana Hofmana,
IČ 62051512, se sídlem Batňovice 245, 542 32 Úpice ve výši 43.560 Kč včetně DPH, protože
rada pokládá cenovou nabídku za nepřiměřeně vysokou s ohledem na každoroční periodicitu,
s tím, že bude zpracováno poptávkové řízení na tyto služby v souladu se Směrnicí o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/207/15/2015 bylo přijato.
9. Žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci Projektu průzkumných
prací pro dva vrty tepelného čerpadla na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena výše uvedená žádost od zástupce stavebníka JANSA PROJEKT
s.r.o., která se týká pozemku a objektu domu čp. 453 v Horské ulici. Radě žádost projaednala
a hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko jako vlastník sousedního pozemku ve věci Projektu průzkumných prací
pro dva vrty tepelného čerpadla na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/208/15/2015 bylo přijato.
10. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Jiřího Mičánka o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, který se nachází před domy čp.528 (autoservis Hlávka) a čp. 408
(Hettlerovi). Revizí pozemku bylo zjištěno, že do pozemku zasahují částečně i objekty
provozovny autoservisu, přičemž pozemek nebyl historicky nikdy pronajatý.
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V rámci revize pozemků navrhl Ing. Jiránek, aby město nechalo zaměřit plot na hranici
pozemků p.p.č. 679/3 a st.p.č. 116/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (plot kolem venkovního
posezení u restaurace Měšťanský dům).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
b) v rámci průběžné revize obecních pozemků zaměření plotu na hranici pozemků
p.p.č. 679/3 a st.p.č. 116/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (plot kolem venkovního
posezení u restaurace Měšťanský dům).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/209/15/2015 bylo přijato.
11. Řešení napojení zbylých nemovitostí na kanalizaci v Lázeňské ulici před její
opravou a návrh na revitalizaci Lipové aleje
Rada města se zabývala dvěma podněty, které navrhl projednat Ing. Jiránek.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) starostu města, aby oslovil vlastníky nemovitostí v Lázeňské ulici, kteří nejsou
napojení na splaškovou kanalizaci, aby tak učinili co možná nejrychleji před
plánovanou rekonstrukcí silnice do Janských Lázní, protože podle sdělení správce
silnice (SÚS Královéhradeckého kraje) to po rekonstrukci nebude možné, jelikož
správce silnice nebude vydávat souhlasy s napojením vyžadujícím zásah do nově
zrekonstruované komunikace.
schvaluje
b) návrh Ing. Jiránka na revitalizaci Lipové aleje formou postupného dosázení lip a
laviček (zadat u Ing. Němcové) s tím, že Správě KRNAP bude zaslán seznam lokalit
pro náhradní výsadbu, kam bude Lipová alej doplněna.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/210/15/2015 bylo přijato.
12. Předložení nabídek na dodávku a montáž dopravního značení po obci
Stavební technik města předložil radě ke schválení cenové nabídky na nákup dopravního
značení v souladu s vydanými rozhodnutími silničního správního úřadu v Trutnově pro
lokality kolem základní školy, na Rýchorském sídlišti a nad lesárnou k Muchomůrce.
Cenové nabídky:
- Dopravní značení Náchod s.r.o., IČ 27467040 - 58.560,-Kč bez DPH
- INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ 278478866 - 56.170,-Kč bez DPH
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na nákup dopravního značení v souladu s vydanými rozhodnutími silničního
správního úřadu v Trutnově pro lokality kolem základní školy, na Rýchorském sídlišti a nad
lesárnou k Muchomůrce od dodavatele INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.,
IČ 278478866 - 56.170,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/211/15/2015 bylo přijato.
13. Žádost o úpravu Záměru směny pozemku č. 9/2015
Radě města byla předložena žádost pana Rittera o úpravu Záměru města č. 9/2015 na směnu
pozemků (úprava graficky vyznačena v příloze žádosti - viz příloha originálu zápisu). Žádost
byla projednána s tím, že rada k úpravě nemá námitky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu Záměru města č 9/2015 na směnu pozemků v lokalitě Nový svět na základě žádosti
(viz zápis) s tím, že úprava je graficky vyznačena v příloze originálu zápisu) a záměr bude
znovu zveřejněn.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/212/15/2015 bylo přijato.
14. Analýza hospodaření DPS a z ní vyplývající rozhodnutí rady o dalším postupu
Radě města byly předloženy přímo na jednání rady dvě analýzy od ředitelky DPS, a to:
- analýza stravovacího sektoru (doručena městu dne 29.6.2015 s tím, že radním byla
zaslána obratem emailem, následně byla doručena dne 30.6.2015 opravená verze
s komentářem, která byla obratem rovněž zaslána všem radním (obě verze viz přílohy
originálu zápisu)
- analýza úseku pečovatelské služby (doručena městu dne 1.7.2015 a předložena přímo na
jednání rady společně s doplněným upravujícím výpočtem tajemnice), vše přílohou
zápisu.
Rada se zabývala zejména stravovacím úsekem, protože tímto se již zabývá delší dobu a
analýza potvrdila domněnky o velmi ztrátovém hospodaření DPS na tomto úseku, přičemž
navrhované varianty změn jsou většinou nereálné (navýšení počtu obědů) nebo vedou
k omezení kvality stravování (redukce na vaření pouze jednoho jídla + navýšení ceny oběda o
5,-Kč, resp. 8,-Kč). Z hlediska finančních úspor se jeví jako nejvýhodnější varianta na zrušení
stravovacího úseku přesunem do školní jídelny tak, jak již bylo avizováno na jednáních
orgánů města.
Co se týká analýzy úseku pečovatelské služby, rada si ponechala lhůtu do příštího týdne na
prostudování s tím, že ve středu 8.7.2015 se mimořádně sejde za účelem projednání této
analýzy a přijmutí dalších opatření, resp. usnesení za účelem optimalizace hospodaření Domu
s pečovatelskou službou.
V rámci tohoto bodu jednání rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) sloučení stravovacího provozu příspěvkových organizací Domu s pečovatelskou
službou a školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou, okres
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Trutnov do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov od 1.10.2015 a pověřuje oba ředitele příspěvkových organizací města,
aby provedli personální opatření související s tímto sloučením stravovacích provozů.
pověřuje
b) ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, Mgr. Jana Hainiše, aby zajistil funkčnost provozu školní jídelny od
1.10.2015 v souladu s předchozím usnesením, tj. i pro Dům s pečovatelskou službou.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/213/15/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 1.7.2015 ve 21,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 8.7.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 7.7.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 1.7.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.07.2015
USNESENÍ č. RM/200/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
a)
balkónů na objektu DPS", protože kontrolou dvou doručených nabídek bylo zjištěno, že
uchazeč Oldřich Slanina, IČ 49998013 nesplnil požadovanou kvalifikaci zadavatelem,
který ve Výzvě požadoval v rámci splnění všech kvalifikačních předpokladů předložení
prosté kopie:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací vázaná
(Provádění staveb, jejich změn a odstraňování), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni
podání nabídky
nebo
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
(Izolatérství nebo Pokrývačství, tesařství), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky
a uchazeč nemá živnostenské oprávnění ani pro jednu z požadovaných živností, proto
byl z poptávkového řízení vyloučen.
Dalším důvodem je skutečnost, že v poptávkovém řízení zůstala pouze jedna nabídka, a
to od uchazeče Lukáš Tuček, IČ 88723933, jehož nabídnutá cena převýšila
předpokládanou cenu o 90.677,-Kč bez DPH, což je o cca 36% více než předpoklad a
takové navýšení není kryto finančními prostředky.
schvaluje
b)
vypsání nového poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Oprava balkónů na objektu DPS" s tím, že znění Výzvy bude stejné,
ale požadované kvalifikační předpoklady uchazečů budou rozšířeny o další druh
živnosti: Ohlašovací řemeslná (Zednictví), Výzva bude zveřejněna na Profilu
zadavatele a budou osloveni předem následující uchazeči:
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., IČ 609 33 593, se sídlem Kostelní 165, 542 24
Svoboda nad Úpou,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov Poříčí,
- STAVIR, IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395, PSČ 542 23,
- Oldřich Slanina, IČ 49998013, se sídlem Mladé Buky čp. 383, PSČ 542 23.
USNESENÍ č. RM/201/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Zemní a
zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou", (dále jen
"Výzva") včetně zadávací dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o
dílo), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
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b)

výběr tří oslovených uchazečů předem, a to:
- Tlachač s.r.o., IČ 03505847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem
Zahradní 75, 541 01 Trutnov

USNESENÍ č. RM/202/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že do přílohy, kterou se konkrétně vymezuje veřejné
prostranství, budou zahrnuty všechny pozemky ve vlastnictví města, dále v čl. 8 (Osvobození
a úlevy), odst. 1 písm. c) umístění lešení za účelem oprav fasád budov bude osvobozeno od
poplatku maximálně po dobu prvního měsíce a návrh paušálního poplatku za vyhrazení
parkovacího místa připraví Mgr. Schön do zářijového jednání zastupitelstva, na kterém bude
vyhláška předložena k projednání.
USNESENÍ č. RM/203/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
schvaluje
b) doplňující usnesení k usnesení č. RM/1224/81/2014 ze dne 3.9.2014:
zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II před
domem čp. 8.
c) doplňující usnesení k usnesení č. RM/167/12/2015 ze dne 20.5.2015:
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(lokalita kolem bývalé svíčkárny).
USNESENÍ č. RM/204/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) písemné stížnosti obyvatel z Luční ulice ohledně havarijního stavu v dané lokalitě
s tím, že projednala aktuální informace ohledně způsobu odvodnění Luční ulice.
pověřuje
b) stavebního technika města, aby u projektanta upřesnil požadavky města ve věci
vypracování projektové dokumentace rekonstrukce, resp. výstavby opěrné zdi a
opravy části přilehlé komunikace s tím, že rada bere na vědomí nabídku manželů
Blažkových na bezúplatný převod části pozemku st.p.č. 52/1 za účelem umístění výše
uvedené opěrné zdi.
c) starostu, aby zajistil dvě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
komplexní rekonstrukce celé komunikace v Luční ulici od křižovatky před školní
jídelnou až nahoru.
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USNESENÍ č. RM/205/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120049994 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu), která se týká
přeložky zařízení v souvislosti s připravovanou demolicí výměníku na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/206/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrhy smluvních vztahů v souvislosti s připravovaným odprodejem plynovodní přípojky ke
sportovní hale (viz přílohy originálu zápisu). Jedná se o:
1) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/2/2015 mezi manželi
Buňatovými (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný) a Městem
Svoboda nad Úpou (investor),
2) návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900072534/1/2015 mezi Městem
Svoboda nad Úpou (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný).
USNESENÍ č. RM/207/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
cenovou nabídku na periodické mostní prohlídky pro rok 2015 od Jana Hofmana,
IČ 62051512, se sídlem Batňovice 245, 542 32 Úpice ve výši 43.560 Kč včetně DPH, protože
rada pokládá cenovou nabídku za nepřiměřeně vysokou s ohledem na každoroční periodicitu,
s tím, že bude zpracováno poptávkové řízení na tyto služby v souladu se Směrnicí o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
USNESENÍ č. RM/208/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko jako vlastník sousedního pozemku ve věci Projektu průzkumných prací
pro dva vrty tepelného čerpadla na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Svoboda nad Úpou
USNESENÍ č. RM/209/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
b) v rámci průběžné revize obecních pozemků zaměření plotu na hranici pozemků
p.p.č. 679/3 a st.p.č. 116/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (plot kolem venkovního
posezení u restaurace Měšťanský dům).
USNESENÍ č. RM/210/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) starostu města, aby oslovil vlastníky nemovitostí v Lázeňské ulici, kteří nejsou
napojení na splaškovou kanalizaci, aby tak učinili co možná nejrychleji před
plánovanou rekonstrukcí silnice do Janských Lázní, protože podle sdělení správce
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silnice (SÚS Královéhradeckého kraje) to po rekonstrukci nebude možné, jelikož
správce silnice nebude vydávat souhlasy s napojením vyžadujícím zásah do nově
zrekonstruované komunikace.
schvaluje
a) návrh Ing. Jiránka na revitalizaci Lipové aleje formou postupného dosázení lip a
laviček (zadat u Ing. Němcové) s tím, že Správě KRNAP bude zaslán seznam lokalit
pro náhradní výsadbu, kam bude Lipová alej doplněna.
USNESENÍ č. RM/211/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na nákup dopravního značení v souladu s vydanými rozhodnutími silničního
správního úřadu v Trutnově pro lokality kolem základní školy, na Rýchorském sídlišti a nad
lesárnou k Muchomůrce od dodavatele INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.,
IČ 278478866 - 56.170,-Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/212/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu Záměru města č 9/2015 na směnu pozemků v lokalitě Nový svět na základě žádosti
(viz zápis) s tím, že úprava je graficky vyznačena v příloze originálu zápisu) a záměr bude
znovu zveřejněn.
USNESENÍ č. RM/213/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) sloučení stravovacího provozu příspěvkových organizací Domu s pečovatelskou
službou a školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov od 1.10.2015 a pověřuje oba ředitele příspěvkových organizací města,
aby provedli personální opatření související s tímto sloučením stravovacích provozů.
pověřuje
b) ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, Mgr. Jana Hainiše, aby zajistil funkčnost provozu školní jídelny od
1.10.2015 v souladu s předchozím usnesením, tj. i pro Dům s pečovatelskou službou.
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