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Sp. značka: SVO/2162/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 18. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.7.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluven: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu s názvem „Zemní a
zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou – k.ú. Maršov I“

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu s názvem „„Oprava
balkónů na objektu DPS“

3.

Žádost společnosti TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. o navýšení paušálního poplatku v
souvislosti se svozem bioodpadu

4.

Variantní technické a cenové řešení sněhových zachytávačů na objektu sportovní haly

5.

Diskuse nad konceptem návrhu opravy opěrné zdi v Luční ulici

6.

Žádost o povolení užívání místní komunikace

7.

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

8.

Pronájem pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II

9.

Pronájem pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Žádost o pronájem příp. odkoupení pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Oznámení o odstoupení od žádosti o koupi části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou

12.

Nabídka cenové kalkulace pro společnost SKIRESORT GASTRO s.r.o. (pronájem
ubytovny na stadionu od 15.12.2015 - 31.3.2016)

13.

Návrhy na změnu č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou

14.

Schválení smluv o dílo v souvislosti s přeložkou zařízení v bývalé výměníkové stanici
na Rýchorském sídlišti

15.

Oznámení ředitelky DPS o přiznání dotace na rok 2015 a žádost o schválení způsobu
naložení s provozním příspěvkem zřizovatele na rok 2015

16.

Zpomalovací retardér u hřiště na Rýchorském sídlišti
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17.

Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem "Zelená učebna parkové úpravy a mlatové chodníčky"

18.

Žádost o vybudování komínu v restauraci na stadionu

19.

Žádost spolumajitelů objektu Rýchorka čp. 146 ohledně parkování před Rýchorkou

20.

Žádost o stanovisko města k rekonstrukci operné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú.
Maršov I

21.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru "Stavební úpravy lesní cesty"
na p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu s názvem „Zemní a
zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou – k.ú. Maršov I“
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem "Zemní a zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad
Úpou - k.ú. Maršov I". Starosta postupně otevřel obálky v pořadí podle data a času doručení a
předal členům rady k posouzení a následnému vyhodnocení. Základním hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena, předpokládané cena zakázky činila 122.851,-Kč bez DPH a
základní informace z nabídek jednotlivých uchazečů jsou následující:
1) VJ servis s.r.o., IČ 288 28 577, se sídlem Mladé Buky čp. 384, 542 23 Mladé Buky,
nabídková cena ve výši 118.792,-Kč bez DPH
2) Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, nabídková
cena ve výši 154.744,-Kč bez DPH
3) KALIN, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4, nabídková cena
ve výši 165.189,-Kč bez DPH
Členové rady zkontrolovali náležitosti všech nabídek, splnění kvalifikačních předpokladů a
zda je závazný vzor smlouvy podepsán oprávněnou osobou za uchazeče. Všechny nabídky
byli v pořádku a žádný z uchazečů nebyl vyloučen. Vzhledem k tomu, že hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena, rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zemní a zednické práce v
obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou – k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to
společnost VJ servis s.r.o., se sídlem Mladé Buky čp. 384, 542 23 Mladé Buky,
IČ 288 28 577, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 118.792,-Kč
(s DPH 143.738,32 Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/219/18/2015 bylo přijato.
2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu s názvem „„Oprava
balkónů na objektu DPS“
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem "Oprava balkónů na objektu DPS", jejímž zadavatelem je příspěvková
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organizace Dům s pečovatelskou službou a zřizovatel pro organizaci zajišťuje proces
výběrového řízení souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek. Starosta postupně
otevřel obálky v pořadí podle data a času doručení a předal členům rady k posouzení a
následnému vyhodnocení. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena,
předpokládané cena zakázky činila 252.301,-Kč bez DPH a základní informace z nabídek
jednotlivých uchazečů jsou následující:
1) Lukáš Tuček, IČ 88723933, se sídlem Horní Lánov 188, 543 41 Lánov, nabídková cena ve
výši 351.637,06 Kč bez DPH
2) PS - STAV Náchod s.r.o., IČ 288 58 531, se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod,
nabídková cena ve výši 245.955,36 Kč bez DPH
3) Oldřich Slanina, IČ 49998013, se sídlem Mladé Buky 383, 542 23 Mladé Buky, nabídková
cena ve výši 321.169,05 Kč bez DPH
4) Ing. Pavel Landsperský, IČ 63180511, se sídlem Tichá 525, 541 02 Trutnov - Horní Staré
Město, nabídková cena ve výši 339.220,23 Kč bez DPH
5) Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395, 542 23 Mladé Buky, nabídková cena
ve výši 221.267,18 Kč bez DPH
Členové rady zkontrolovali náležitosti všech nabídek, splnění kvalifikačních předpokladů, a
zda je závazný vzor smlouvy podepsán oprávněnou osobou za uchazeče. Všechny nabídky
byli v pořádku a žádný z uchazečů nebyl vyloučen. Vzhledem k tomu, že hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena, rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava balkónů na
objektu DPS“ výběr zhotovitele pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, a to Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395, 542 24
Mladé Buky, který nabídl nejnižší cenu bez DPH ve výši 221.267,18 Kč
(s DPH 254.457,28 Kč - uplatněna první snížená sazba DPH, protože veškeré práce souvisí s
nájemním bydlením v bytovém domě) a pověřuje ředitelku DPS podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/220/18/2015 bylo přijato.
3. Žádost společnosti TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. o navýšení paušálního poplatku
v souvislosti se svozem bioodpadu
Radě města byla předložena žádost svozové firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. o navýšení
ročního paušálního poplatku o celkovou výši 50.500 Kč bez DPH (z toho 8.000 Kč za
likvidaci bioodpadu v kompostárně v Mladých Bukách, 28.800 Kč za dopravu a manipulaci 16xsvozů za rok, 13.700 Kč po dobu 7 let jako kompenzaci za výpůjčku 160 ks biopopelnic.
Rada se žádostí zabývala a dospěla k názoru, že při zavádění svozu bioodpadu ve Svobodě
nad Úpou ředitel svozové firmy Mgr. Ticháček městu garantoval bezplatné zajištění svozu
bioodpadu od občanů v rámci pilotního projektu, a proto nechápe žádost o navýšení paušálu.
Nicméně rada konstatovala, že bezplatné zajištění svozu bioodpadu nebude na dobu
neurčitou, a proto je ochotna akceptoval navýšení paušálu o náklady za svoz a manipulaci, ale
nikoliv částku za výpůjčku popelnic (což bylo jednoznačně garantováno bez finančního
navýšení) a za likvidaci na kompostárně v Mladých Bukách (kompostárna ba naopak
potřebuje velké množství biomasy, aby splnila kritéria dotace a neměla by generovat příjmy
ze své činnosti a i v rámci dohody mezi obcemi bylo garantováno bezplatné ukládání
biomasy).
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Na základě výše uvedeného rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
navýšení ročního paušálního poplatku pouze o částku 28.800 Kč bez DPH, a to za dopravu a
manipulaci při 16 svozech bioodpadu ročně na základě žádosti svozové firmy TRANSPORT
Trutnov s.r.o. s tím, že požadované další navýšení ((8.000 Kč za likvidaci bioodpadu v
kompostárně v Mladých Bukách a 13.700 Kč po dobu 7 let jako kompenzaci za výpůjčku
160 ks biopopelnic) neschvaluje z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/221/18/2015 bylo přijato.
4. Variantní technické a cenové řešení sněhových zachytávačů na objektu sportovní haly
Radě města předložil stavební technik cenový a technický návrh řešení sněhových
zachytávačů na objektu sportovní haly. Stavební technik radě vysvětli historii kolem tohoto
problému, který se řešil již v průběhu výstavby.
Dodavatel hromosvodů nechce do budoucna držet záruku, pokud střecha nebude osazena
sněhovými zachytávači, které budou zamezovat pohybu sněhu na střeše budovy.
Ing. Jiránek reagoval, že stavba byla vyhotovena podle projektu, který někdo navrhl a nese za
něj zodpovědnost. Pokud tam projektant sněhové zachytávače nedal, nese za to svou
zodpovědnost, firma se s dokumentací prokazatelně seznámila, vzala ji bez námitek na
vědomí a stavbu podle ní provedla a nyní nemůže firma dodatečně podmiňovat, že nebude
nést za něco záruku, co bylo provedeno podle projektu. Navrhl, aby problém byl postoupen
projektantovi, aby se k tomu vyjádřil a jestliže řekne, že je nutné zachytávače instalovat, tak
město musí požadovat zodpovědnost po projektantovi. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zajistil vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní
hale (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/222/18/2015 bylo přijato.
5. Diskuse nad konceptem návrhu opravy opěrné zdi v Luční ulici
Radě města byla předložena projektová dokumentace na sanaci havarijního stavu opěrné zdi
včetně přilehlé komunikace a splaškové kanalizace v Luční ulici. Projektantský rozpočet na
tuto opravu činí 895.000 Kč včetně DPH.
Starosta v této souvislosti požadoval upřesnit rozsah, resp. délku případné celé rekonstrukce
Luční ulice za účelem zajištění poptávky po dvou cenových nabídkách na zpracování PD,
čímž byl pověřen na předminulém jednání rady. Radou byla upřesněna délka případné
celkové rekonstrukce od křižovatky před mostkem k bývalé zvláštní škole, případně za
mostkem (je třeba prověřit stav komunikace přímo na mostku) až po zatáčku, kde končí
stávající komunikace. Dále rada konstatovala, že projektant by měl v PD zohlednit již
případný opravený úsek kolem opěrné zdi v souladu s výše uvedenou PD.
Tajemnice upozornila na havarijní stav opěrné zdi ve Staré aleji a reagovala na předchozí
diskusi tím, že nechápe rozdílný přístup města k oběma havarijním stavům opěrných zdí, kdy
jednu řeší město v rovině samosprávy (Luční ulice) a poměrně rychle a druhou havarijní
situaci ve Staré aleji město přehodilo na státní správu, tj. na stavební úřad, kdy ani po dvou či
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třech letech se nepodařilo najít nějaké řešení, ale z pohledu občana a jí samé jsou obě
záležitosti naprosto stejné a město by je mělo řešit alespoň podobným způsobem, protože v
obou lokalitách žijí lidé a město z 80% žije z daňových výnosů a mělo by v rámci výdajů
uspokojovat zájmy všech občanů a řešit podobné situace stejně. Starosta reagoval, že je rozdíl
mezi těmito dvěma případy v tom, že paní Zapadlová všechny návrhy města do této chvíle
odmítla a řešení problému tímto svým jednáním odsouvá. Toto doplnil ještě Ing. Hůrka a
stavební technik města, že dnes byli ve Staré aleji společně se statikem Ing. Chaloupským,
který konstatoval alarmující zhoršení stavu opěrné zdi, kdy hrozí velké riziko zřícení při
případném větším lijáku. Ing. Chaloupský konstatoval, že vydá neprodleně znalecký posudek
na zhoršující se stav opěrné zdi a doporučil, aby se s tímto posudkem Ing. Hůrka obrátil na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje s žádostí o stanovení postupu z hlediska stavebního
zákona. Na to reagovala ještě tajemnice, že než takové stanovisko z KÚ přijde, tak už může
být pozdě a navrhla, zda by město nechtělo řešit opravu opěrné zdi aktivněji rovněž v rovině
samosprávy s tím, že určení majetkoprávních vztahů a případné spoluúčasti v rovině soudní
by bylo řešeno současně nebo následně. V této souvislosti dále navrhla, že vzhledem k tomu,
že se jedná o poměrně zásadní majetkoprávní rozhodnutí, tak by bylo asi vhodné v rámci
nejbližšího jednání zastupitelstva (první polovina září) tento problém zařadit do programu a
požádat tak zastupitelstvo coby nejvyšší orgán města o jednoznačné stanovisko, jak v těchto
dvou případech, resp. i v dalších podobných postupovat.
Ing. Chmelař tuto diskusi ještě doplnil, že pokud je stav opěrné zdi ve Staré aleji natolik
alarmující, tak by bylo vhodné část Staré aleji uzavřít nejen pro vjezd automobilů, ale i pro
chodce.
V závěru diskuse rada zformulovala následující návrhy usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zpracovanou projektovou dokumentaci na sanaci havarijního stavu opěrné zdi
včetně přilehlé komunikace a splaškové kanalizace v Luční ulici od Ing. Jana
Chaloupského, kdy projektantský rozpočet na tuto opravu činí 895.000 Kč včetně
DPH, což bude zapracováno do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření.
rozhodla
b)
o upřesnění rozsahu, resp. délky případné celé rekonstrukce Luční ulice za účelem
zajištění poptávky po dvou cenových nabídkách na zpracování PD, čímž byl
pověřen na předminulém jednání rady starosta. Radou byla upřesněna délka
případné celkové rekonstrukce od křižovatky před mostkem k bývalé zvláštní škole,
případně za mostkem (je třeba prověřit stav komunikace přímo na mostku) až po
zatáčku, kde končí stávající komunikace. Dále rada konstatovala, že projektant by
měl v PD zohlednit již případný opravený úsek kolem opěrné zdi v souladu s PD
dle bodu a) tohoto usnesení.
schvaluje
c)
zařazení problematiky opěrných zdí po obci jako samostatného bodu jednání
nejbližšího zastupitelstva, a to zejména z důvodu stanovení obecných principů
postupu při opravách opěrných zdí po obci (podrobně viz zápis) a dále z důvodu
zhoršujícího se stavu opěrné zdi ve Staré aleji, který vyhodnotil statik Ing.
Chaloupský na místním šetření dne 22.7.2015 jako kritický a neprodleně vyhotoví
znalecký posudek. Statik doporučuje znalecký posudek ihned zaslat na KÚ
Královéhradeckého kraje s urgentní žádostí o stanovení konkrétního postupu v
souladu se stavebním zákonem.
d)

okamžité uzavření části Staré aleje nejen pro automobily, ale i pro chodce a
pověřuje starostu, aby podal neprodleně podnět silničnímu správnímu úřadu k
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vydání tohoto rozhodnutí, a to v souvislosti s vyjádřením statika (viz zápis a bod c)
tohoto usnesení).
pověřuje
e)
Ing. Hůrku, aby radě neprodleně předložil vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje k
problému opěrné zdi ve Staré aleji s návrhem dalšího postupu (viz bod c) tohoto
usnesení a zápis).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/223/18/2015 bylo přijato.
6. Žádost o povolení užívání místní komunikace
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA Plus s.r.o. o povolení užívání místní
komunikace Nádražní, ul. 5. května, náměstí Svornosti a Lázeňská pro přejezd motorového
vozíku HYSTER - H 3.OFT na trase Svoboda nad Úpou - Janské Lázně z důvodu nakládky a
vykládky materiálu souvisejícího s provozem lanové dráhy. Rada se žádostí zabývala a s
ohledem na stížnosti obyvatel na hlučný pohyb podobných vozidel v centru města a na
omluvenou absenci Mgr. Hynka, který by mohl vysvětlit přesně četnost pohybu a doplnit
podrobnější informace o pohybu stroje rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost společnosti MEGA Plus s.r.o. o povolení užívání místní komunikace Nádražní,
ul. 5. května, náměstí Svornosti a Lázeňská pro přejezd motorového vozíku HYSTER - H
3.OFT na trase Svoboda nad Úpou - Janské Lázně z důvodu nakládky a vykládky materiálu
souvisejícího s provozem lanové dráhy do příštího jednání rady, a to s ohledem na stížnosti
obyvatel na hlučný pohyb podobných vozidel v centru města a na omluvenou absenci
Mgr. Hynka, který by mohl vysvětlit přesně četnost pohybu a doplnit podrobnější informace o
pohybu stroje.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/224/18/2015 bylo přijato.
7. Žádosti o pronájem části p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy odložené žádosti o pronájem částí pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, a to od paní Věra Brátové a paní Renaty Hostínové, protože již pominulo
nebezpečí spadu cihlového plotu, ze kterého byla odebrána volná cihlová suť.
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
120 m2 paní Věře Brátové na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
b)

pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 45 m2
paní Renatě Hostínové na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/225/18/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

8. Pronájem pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost pana Petra Hassmanna o pronájem i prodej pozemku
p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II před jeho domem čp. 8 v lokalitě Pod Rýchorami.
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II o výměře 115 m2 panu Petru
Hassmannovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
2,-Kč/1 m2/ rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s tím, že před
objednáním znaleckého posudku bude žadatel vyzván k úhradě zálohy ve výši
5.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/226/18/2015 bylo přijato.
9. Pronájem pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy žádosti o pronájem a prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, a to od pana Jiřího Mičánka a pana Jaroslava Hettlera, kteří vzájemně
souhlasí s rozdělením pozemku na hranici svých nemovitostí.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 68 m2
panu Jiřímu Mičánkovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 4,-Kč/1m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
b)

pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 36 m2
panu Jaroslavu Hettlerovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 2,-Kč/1m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.

doporučuje
c)
Zastupitelstvu města prodej částí pozemku dle bodu a) a b) tohoto usnesení s tím, že
před objednáním geodetického zaměření a znaleckého posudku budou oba žadatelé
vyzváni k úhradě zálohy ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/227/18/2015 bylo přijato.
10. Žádost o pronájem příp. odkoupení pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem, případně odkoupení pozemku p.p.č. 782/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o pozemek vedle Benziny, který město hodlá využívat jako
deponii sypkých materiálů, a proto rada hlasovala o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná o
pozemek vedle Benziny, který město hodlá využívat jako deponii sypkých materiálů. Ze
stejného důvodu rada nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/228/18/2015 bylo přijato.
11. Oznámení o odstoupení od žádosti o koupi části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Radě města bylo předloženo oznámení pana Martina Davida o odstoupení od žádosti o koupi
části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou po zvážení svých finančních možností.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení pana Martina Davida o odstoupení od žádosti o koupi části pozemku p.p.č. 809/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou po zvážení svých finančních možností.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/229/18/2015 bylo přijato.
12. Nabídka cenové kalkulace pro společnost SKIRESORT GASTRO s.r.o. (pronájem
ubytovny na stadionu od 15.12.2015 - 31.3.2016)
Radě města byla předložena žádost společnosti SKIRESORT GASTRO s.r.o. o rezervaci celé
ubytovny na stadionu na období od 15.12.2015 do 31.3.2016 a předložení cenové nabídky na
celé období.
V této souvislosti byla radě předložena kalkulace průměrných měsíčních nákladů ubytovny a
skutečných měsíčních nákladů ubytovny v daném zimním období (výpočet průměrných
nákladů za poslední tři roky), dále přehled tržeb za poslední tři roky (za celý rok, pouze za
zimní období) a dále variantní návrhy nabídky pro výše uvedenou společnost (viz příloha
zápisu). Rada vybrala variantu, která pokrývá skutečné měsíční náklady na provoz ubytovny v
zimních měsících, protože se musí město chovat tržně a nemůže společnosti nabídnout jinou
variantu než tu, která je pro město výnosová, a pokud je provoz ubytovny ztrátový, tak je
nutno zahájit debatu o jejím zrušení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pro společnost SKIRESORT GASTRO s.r.o. za pronájem celé ubytovny na
období od 15.12.2015 do 31.3.2016 za celkovou cenu ve výši 112.000,-Kč bez DPH
(2.000,-Kč měsíčně za 1 lůžko x 16 lůžek x 3,5 měsíce), kdy tato částka pokrývá skutečné
měsíční náklady na provoz ubytovny v zimním období.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/230/18/2015 bylo přijato.
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13. Návrhy na změnu č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou
Radě města byly předloženy všechny návrhy žadatelů na změnu č. 3 Územního plánu města v
souvislosti s uplynutím lhůty pro podávání návrhů včetně předběžná procentuální kalkulace
nákladů ve vazbě na výměry pozemků, které by měly být dotčeny změnu ÚP. Z této kalkulace
vyplývá, že na město připadá 50% spoluúčast a město na změnu ÚP nespěchá, proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
další prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 31.12.2015.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/231/18/2015 bylo přijato.
14. Schválení smluv o dílo v souvislosti s přeložkou zařízení v bývalé výměníkové
stanici na Rýchorském sídlišti
Starosta města předložil radě vyhodnocení nabídek na práce související s přeložkou zařízení v
bývalém výměníku na Rýchorském sídlišti, které budou prováděny ve spolupráci se
společností ČEZ Teplárenská a.s.
Jedná se o dvě akce:
- výměna sekčních uzávěrů, nejvýhodnější nabídka od společnosti G - Team Progress, spol. s
r.o. ve výši 65.824,-Kč včetně DPH,
- výměna potrubí topného média, nejvýhodnější nabídka od společnosti G - Team Progress,
spol. s r.o. ve výši 79.283,56 Kč včetně DPH.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení byly radě předloženy i návrhy smluvních vztahů s
vybraným uchazečem.
Rada hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o., IČ483 60 171, se
sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu sekčních uzávěrů v bývalé
výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti ve výši 65.824,-Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
b)

Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o., IČ483 60 171, se
sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu potrubí topného média v bývalé
výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti ve výši 79.286,56 Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/232/18/2015 bylo přijato.
15. Oznámení ředitelky DPS o přiznání dotace na rok 2015 a žádost o schválení
způsobu naložení s provozním příspěvkem zřizovatele na rok 2015
Radě města bylo předloženo oznámení ředitelky DPS o přiznání dotace na rok 2015 na
pečovatelskou službu a zároveň žádost o schválení způsobu naložení s provozním příspěvkem
9

zřizovatele na rok 2015 v souvislosti s přiznanou dotací. Jedná se o dotaci na pečovatelskou
službu, která je každý rok přidělována z MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje.
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci ředitelky DPS o poskytnutí neinvestiční účelové určené dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na osobní náklady pečovatelské služby ve výši
1.011.000 Kč.
schvaluje
b)
návrh na snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dům s
pečovatelskou službou o 411.000,-Kč z důvodu přiznání dotace ve výši dle bodu a)
tohoto usnesení, přičemž v návrhu rozpočtu bylo předpokládáno 600.000,-Kč a
doporučuje zastupitelstvu schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/233/18/2015 bylo přijato.
16. Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem "Zelená
učebna - parkové úpravy a mlatové chodníčky"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s
názvem "Zelená učebna - parkové úpravy a mlatové chodníčky" včetně kompletní zadávací
dokumentace (vše přílohou originálu zápisu).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zelená
učebna - parkové úpravy a mlatové chodníčky“ (dále jen "Výzva"), a to v souladu
se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ),
jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- Šárka Koubová, DiS., IČ 75592231, se sídlem Mladé Buky čp. 236, PSČ 54223,
- New Visit s.r.o., IČ 252 68 635, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec
Králové.
- Jiří Štěpař, IČ 69058806, se sídlem Hlavenec 95, 294 74 Předměřice nad Jizerou.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede dne 5.8.2015 v 15,00 hodin otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Ing. Jaroslava
Chmelaře a jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Mgr. Petra Týfu a Ing. Ivanu
Balcarovou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/234/18/2015 bylo přijato.
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17. Zpomalovací retardér u hřiště na Rýchorském sídlišti
Radě města byly předloženy cenové nabídky na nákup zpomalovacích retardérů, které budou
umístěny u hřiště na Rýchorském sídlišti (viz přílohy zápisu).
Rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup zpomalovacích retardérů od společnosti INKA dopravní značení za cenu ve výši
20.700,-Kč bez DPH, které budou instalovány u hřiště na Rýchorském sídlišti.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/235/18/2015 bylo přijato.
18. Žádost o vybudování komínu v restauraci na stadionu
Radě města byla předložena žádost nájemce restaurace na stadionu pana Ouředníka o
vybudování komínu v restauraci.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost nájemce restaurace na stadionu pana Ouředníka o vybudování komínu v restauraci a
souhlasí s ní, pokud žadatel předloží radě k odsouhlasení předem projektovou dokumentaci a
po jejím odsouhlasení si komín vybuduje na své náklady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/236/18/2015 bylo přijato.
19. Žádost spolumajitelů objektu Rýchorka čp. 146 ohledně parkování před
Rýchorkou
Radě města byla předložena žádost všech spolumajitelů objektu Rýchorka ohledně parkování
před Rýchorkou (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyl přiložen
grafický návrh konkrétních úprav a z žádosti jej členové rady zcela nepochopili, rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost všech spolumajitelů objektu Rýchorka ohledně parkování před Rýchorkou (viz příloha
originálu zápisu) ale vzhledem k tomu, že k žádosti nebyl přiložen grafický návrh konkrétních
úprav a z žádosti jej členové rady zcela nepochopili, rada požaduje doložení výše uvedeného
grafického náčrtu do pozemkového snímku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/237/18/2015 bylo přijato.

11

20. Žádost o stanovisko města k rekonstrukci operné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú.
Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Helmuta Ruseho o stanovisko vlastníka sousedního
pozemku ve věci rekonstrukce opěrné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú. Maršov I.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci žádosti pana Helmuta Ruseho o stanovisko města coby vlastníka
sousedního pozemku ve věci rekonstrukce opěrné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/238/18/2015 bylo přijato.
21. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru "Stavební úpravy lesní
cesty" na p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I
Starosta radě předložil Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru "Stavební úpravy
lesní cesty" na p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I, který vydal stavební úřad ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru "Stavební úpravy lesní cesty" na
p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I, který vydal stavební úřad ve Svobodě nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/239/18/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 8.7.2015 ve 21,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 22.7.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 9.7.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 16. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 8.7.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.07.2015
USNESENÍ č. RM/219/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zemní a zednické práce v
obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou – k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to
společnost VJ servis s.r.o., se sídlem Mladé Buky čp. 384, 542 23 Mladé Buky,
IČ 288 28 577, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 118.792,-Kč
(s DPH 143.738,32 Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/220/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava balkónů na
objektu DPS“ výběr zhotovitele pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, a to Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395,
542 24 Mladé Buky, který nabídl nejnižší cenu bez DPH ve výši 221.267,18 Kč
(s DPH 254.457,28 Kč - uplatněna první snížená sazba DPH, protože veškeré práce souvisí s
nájemním bydlením v bytovém domě) a pověřuje ředitelku DPS podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/221/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
navýšení ročního paušálního poplatku pouze o částku 28.800 Kč bez DPH, a to za dopravu a
manipulaci při 16 svozech bioodpadu ročně na základě žádosti svozové firmy TRANSPORT
Trutnov s.r.o. s tím, že požadované další navýšení ((8.000 Kč za likvidaci bioodpadu v
kompostárně v Mladých Bukách a 13.700 Kč po dobu 7 let jako kompenzaci za výpůjčku
160 ks biopopelnic) neschvaluje z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/222/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby zajistil vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní
hale (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/223/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zpracovanou projektovou dokumentaci na sanaci havarijního stavu opěrné zdi včetně
přilehlé komunikace a splaškové kanalizace v Luční ulici od Ing. Jana Chaloupského,
kdy projektantský rozpočet na tuto opravu činí 895.000 Kč včetně DPH, což bude
zapracováno do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření.
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rozhodla
b)
o upřesnění rozsahu, resp. délky případné celé rekonstrukce Luční ulice za účelem
zajištění poptávky po dvou cenových nabídkách na zpracování PD, čímž byl pověřen
na předminulém jednání rady starosta. Radou byla upřesněna délka případné celkové
rekonstrukce od křižovatky před mostkem k bývalé zvláštní škole, případně za
mostkem (je třeba prověřit stav komunikace přímo na mostku) až po zatáčku, kde
končí stávající komunikace. Dále rada konstatovala, že projektant by měl v PD
zohlednit již případný opravený úsek kolem opěrné zdi v souladu s PD dle bodu a)
tohoto usnesení.
schvaluje
c)
zařazení problematiky opěrných zdí po obci jako samostatného bodu jednání
nejbližšího zastupitelstva, a to zejména z důvodu stanovení obecných principů
postupu při opravách opěrných zdí po obci (podrobně viz zápis) a dále z důvodu
zhoršujícího se stavu opěrné zdi ve Staré aleji, který vyhodnotil statik Ing.
Chaloupský na místním šetření dne 22.7.2015 jako kritický a neprodleně vyhotoví
znalecký posudek. Statik doporučuje znalecký posudek ihned zaslat na KÚ
Královéhradeckého kraje s urgentní žádostí o stanovení konkrétního postupu v
souladu se stavebním zákonem.
d)

okamžité uzavření části Staré aleje nejen pro automobily, ale i pro chodce a pověřuje
starostu, aby podal neprodleně podnět silničnímu správnímu úřadu k vydání tohoto
rozhodnutí, a to v souvislosti s vyjádřením statika (viz zápis a bod c) tohoto
usnesení).

pověřuje
e)
Ing. Hůrku, aby radě neprodleně předložil vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje k
problému opěrné zdi ve Staré aleji s návrhem dalšího postupu (viz bod c) tohoto
usnesení a zápis).
USNESENÍ č. RM/224/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost společnosti MEGA Plus s.r.o. o povolení užívání místní komunikace Nádražní,
ul. 5. května, náměstí Svornosti a Lázeňská pro přejezd motorového vozíku HYSTER - H
3.OFT na trase Svoboda nad Úpou - Janské Lázně z důvodu nakládky a vykládky materiálu
souvisejícího s provozem lanové dráhy do příštího jednání rady, a to s ohledem na stížnosti
obyvatel na hlučný pohyb podobných vozidel v centru města a na omluvenou absenci
Mgr. Hynka, který by mohl vysvětlit přesně četnost pohybu a doplnit podrobnější informace o
pohybu stroje.
USNESENÍ č. RM/225/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 120 m2
paní Věře Brátové na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
b)

pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 45 m2
paní Renatě Hostínové na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
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USNESENÍ č. RM/226/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II o výměře 115 m2 panu Petru
Hassmannovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
2,-Kč/1 m2/ rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s tím, že před
objednáním znaleckého posudku bude žadatel vyzván k úhradě zálohy ve výši
5.000,-Kč.
USNESENÍ č. RM/227/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 68 m2
panu Jiřímu Mičánkovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
4,-Kč/1m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
b)
pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 36 m2
panu Jaroslavu Hettlerovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 2,-Kč/1m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
doporučuje
c)
Zastupitelstvu města prodej částí pozemku dle bodu a) a b) tohoto usnesení s tím, že
před objednáním geodetického zaměření a znaleckého posudku budou oba žadatelé
vyzváni k úhradě zálohy ve výši 5.000,-Kč.
USNESENÍ č. RM/228/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná o
pozemek vedle Benziny, který město hodlá využívat jako deponii sypkých materiálů. Ze
stejného důvodu rada nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku.
USNESENÍ č. RM/229/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení pana Martina Davida o odstoupení od žádosti o koupi části pozemku p.p.č. 809/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou po zvážení svých finančních možností.
USNESENÍ č. RM/230/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pro společnost SKIRESORT GASTRO s.r.o. za pronájem celé ubytovny na
období od 15.12.2015 do 31.3.2016 za celkovou cenu ve výši 112.000,-Kč bez DPH
(2.000,-Kč měsíčně za 1 lůžko x 16 lůžek x 3,5 měsíce), kdy tato částka pokrývá skutečné
měsíční náklady na provoz ubytovny v zimním období.
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USNESENÍ č. RM/231/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
další prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 31.12.2015.
USNESENÍ č. RM/232/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o., IČ483 60 171, se
sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu sekčních uzávěrů v bývalé
výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti ve výši 65.824,-Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
b)
Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o., IČ483 60 171, se
sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu potrubí topného média v bývalé
výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti ve výši 79.286,56 Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/233/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci ředitelky DPS o poskytnutí neinvestiční účelové určené dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na osobní náklady pečovatelské služby ve výši
1.011.000 Kč.
schvaluje
b)
návrh na snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dům s
pečovatelskou službou o 411.000,-Kč z důvodu přiznání dotace ve výši dle bodu a)
tohoto usnesení, přičemž v návrhu rozpočtu bylo předpokládáno 600.000,-Kč a
doporučuje zastupitelstvu schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/234/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zelená
učebna - parkové úpravy a mlatové chodníčky“ (dále jen "Výzva"), a to v souladu se
Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ),
jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- Šárka Koubová, DiS., IČ 75592231, se sídlem Mladé Buky čp. 236, PSČ 54223,
- New Visit s.r.o., IČ 252 68 635, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec
Králové.
- Jiří Štěpař, IČ 69058806, se sídlem Hlavenec 95, 294 74 Předměřice nad Jizerou.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede dne 5.8.2015 v 15,00 hodin otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Ing. Jaroslava
Chmelaře a jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Mgr. Petra Týfu a Ing. Ivanu
Balcarovou.
USNESENÍ č. RM/235/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup zpomalovacích retardérů od společnosti INKA dopravní značení za cenu ve výši
20.700,-Kč bez DPH, které budou instalovány u hřiště na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/236/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost nájemce restaurace na stadionu pana Ouředníka o vybudování komínu v restauraci a
souhlasí s ní, pokud žadatel předloží radě k odsouhlasení předem projektovou dokumentaci a
po jejím odsouhlasení si komín vybuduje na své náklady.
USNESENÍ č. RM/237/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost všech spolumajitelů objektu Rýchorka ohledně parkování před Rýchorkou (viz příloha
originálu zápisu) ale vzhledem k tomu, že k žádosti nebyl přiložen grafický návrh konkrétních
úprav a z žádosti jej členové rady zcela nepochopili, rada požaduje doložení výše uvedeného
grafického náčrtu do pozemkového snímku.
USNESENÍ č. RM/238/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci žádosti pana Helmuta Ruseho o stanovisko města coby vlastníka
sousedního pozemku ve věci rekonstrukce opěrné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/239/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru "Stavební úpravy lesní cesty" na
p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I, který vydal stavební úřad ve Svobodě nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu).
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