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Sp. značka: SVO/2408/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 23. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.8.2015
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
Omluven: Ing. Jaroslav Chmelař
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Pronájem střechy budovy čp. 560 za účelem umístění zařízení elektronických
komunikací (základnová stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.)

2.

Smluvní vztah na likvidaci odpadu pro MěÚ Svoboda

3.

Žádost o pronájem vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP

4.

Projednání konceptu návrhu Pasportu komunikací města Svobody nad Úpou

5.

Žádost o povolení užívání místní komunikace

6.

Žádost o pronájem pozemku pro umístění reklamní cedule St. léčebných lázní

7.

Žádost o zabezpečení hrobky v majetku města na hřbitově ve Svobodě

8.

Schválení použití rezervního fondu PO DPS na opravu balkónů

9.

Žádost o stanovisko města ve věci novostavby RD čp. 69 v ulici Pod Světlou Horou

10.

Posudek na zhoršení havarijního stavu opěrné zdi ve Staré aleji

11.

Analýza hospodaření úseku pečovatelské služby v DPS

1. Pronájem střechy budovy čp. 560 za účelem umístění zařízení elektronických
komunikací (základnová stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.)
Radě města byl předložen návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech
Republic a.s. (viz příloha originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a
části půdního prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor
skladu ve 4. NP o výměře cca 2 m2 pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství.
Mgr. Schön předložil radě společně s návrhem smlouvy komentář k dané smlouvě s připomínkami
na úpravu smlouvy. Rada se podrobně smlouvou zabývala s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná
o budovu školy, tak některá ustanovení smlouvy nelze aplikovat, resp. nelze je přijmout v rámci
návrhu smlouvy. Dále rada požaduje předložení rozsahu stavebních úprav, a to formou projektové
dokumentace, protože předmětem smlouvy je i udělení souhlasu ke stavebním úpravám, které
budou určitě předmětem stavebního řízení. V neposlední řadě rada nesouhlasí s některými
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ustanoveními smlouvy ohledně automatické prolongace smlouvy, s vyloučením možnosti
výpovědi a výpovědních důvodů dle §§ 2232 a 2309 NOZ, dále požaduje vyloučit § 2230 NOZ,
nabytí účinnosti smlouvy rada požaduje do 6 měsíců od data platnosti smlouvy (nikoliv do 36
měsíců), dále rada požaduje do smlouvy zapracovat ujednání ohledně vyloučení náhrady škody a
ušlého zisku v případě poškození budovy, požaduje valorizaci nájemného atd. (vše zaznamenáno
do návrhu smlouvy a do zvukového záznamu).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz příloha
originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části půdního prostoru
pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve 4. NP o
výměře cca 2 m2 pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada
má ke smlouvě zásadní připomínky (viz zápis) a pověřuje Mgr. Schöna, aby je se společností
projednal a výsledek jednání předložil radě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/243/23/2015 bylo přijato.
2. Smluvní vztah na likvidaci odpadu pro MěÚ Svoboda
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti
nakládání s odpady a o převodu odpadu do vlastnictví s panem Jiřím Klosem na likvidaci
odpadu z radnice a z veřejného prostranství včetně pronájmu kontejneru za radnicí (viz
příloha originálu zápisu). Dosud byl pronájem velkoobjemového kontejneru a likvidace
odpadu zajišťována společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. a roční náklady činily cca
110.000 Kč. Smlouva s panem Klosem je výrazně levnější a podle odhadu Mgr. Schöna by
mohlo dojít k úspoře až 55.000 Kč za rok.
Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady a o
převodu odpadu do vlastnictví s panem Jiřím Klosem na likvidaci odpadu z radnice a z
veřejného prostranství včetně pronájmu kontejneru za radnicí (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/244/23/2015 bylo přijato.
3. Žádost o pronájem vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP
Radě města byla předložena žádost paní Kocanové o vydání povolení k zvláštnímu užívání
účelové komunikace - ke zřízení vyhrazeného parkování pro osoby s průkazem ZTP na
pozemku před domem čp. 73 na Pietteho náměstí. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že
nesouhlasí s navrhovaným vyhrazeným parkovacím místem přímo před domem čp. 73
vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci těsně před křižovatkou se silnicí III. třídy,
kdy příjezd by měl být dostatečně přehledný, a proto rada nabízí žadatelce první nejbližší
parkovací místo v rámci parkovacích ploch na Rýchorském sídlišti před domem čp. 127 a
128, které je vzdáleno cca 80 metrů.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
se žádostí paní Kocanové o vydání povolení k zvláštnímu užívání účelové komunikace - ke
zřízení vyhrazeného parkování pro osoby s průkazem ZTP na pozemku před domem čp. 73 na
Pietteho náměstí, protože se jedná o místní komunikaci těsně před křižovatkou se silnicí
III. třídy, kdy příjezd ke křižovatce by měl být dostatečně přehledný, a proto nabízí žadatelce
první nejbližší parkovací místo v rámci parkovacích ploch na Rýchorském sídlišti před
domem čp. 127 a 128, které je vzdáleno cca 80 metrů.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/245/23/2015 bylo přijato.
4. Projednání konceptu návrhu Pasportu komunikací města Svobody nad Úpou
Všem členům Rady města byl zaslán 20.7.2015 návrh konceptu Pasportu komunikací, který
má být hotov dle smlouvy do 31.8.2015 s žádostí o vyjádření do 24.7.2015. V této lhůtě se k
pasportu vyjádřil pouze Ing. Chmelař, jehož připomínky byly neprodleně zaslány
zpracovateli. Dále připomínky zaslal Ing. Hůrka dne 27.7.2015, které byly rovněž zaslány
neprodleně zpracovateli. Zpracovatel potvrdil dne 30.7.2015 příjem připomínek a přislíbil
jejich zapracování. Od té doby se neozval a upravený návrh konceptu zaslán nebyl. Tajemnice
dále upozornila, že v návrhu konceptu pasportu nenašla informace o dopravním značení a
zároveň upozornila na skutečnost, že zpracovaná digitální data by měla být kompatibilní s
aplikací GRAMIS, což formáty .pdf rozhodně nejsou.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se spojil se zpracovatelem pasportu komunikací - společností
CheckTerra s.r.o. a projednal s ním připomínky k pasportu komunikací, který by měl být
hotov dle smlouvy do 31.8.2015.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/246/23/2015 bylo přijato.
5. Žádost o povolení užívání místní komunikace
V rámci tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena odložená 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 s tím, že Mgr. Hynek
vysvětlil požadované informace, že se jedná o četnost pohybu 2x až 3x do měsíce a motorový
vozík dosahuje hlučnosti obdobné jako osobní automobil.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
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 na základě žádosti
společnosti MEGA plus s.r.o.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/247/23/2015 bylo přijato.
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6. Žádost o pronájem pozemku pro umístění reklamní cedule St. léčebných lázní
Radě města byla předložena žádost Státních léčebných lázní, s.p. o pronájem části pozemku
p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro umístění reklamní plochy o rozměru 2000 x 1500
cm dle zákresu v žádosti.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle
zákresu v příloze zápisu) pro umístění reklamní plochy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/248/23/2015 bylo přijato.
7. Žádost o zabezpečení hrobky v majetku města na hřbitově ve Svobodě
Radě města byla předložena žádost paní Feltové o zabezpečení sousední hrobky na
svobodském hřbitově. Stavební technik informoval radu, že hrobka byla zajištěna pracovníky
technické čety a již neohrožuje hrobku paní Feltové.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Feltové o zabezpečení sousední hrobky na svobodském hřbitově. Stavební technik
informoval radu, že hrobka byla zajištěna pracovníky technické čety a již neohrožuje hrobku
paní Feltové.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/249/23/2015 bylo přijato.
8. Schválení použití rezervního fondu PO DPS na opravu balkónů
Radě města byl předložen návrh způsobu financování akce "Oprava balkónů na objektu DPS"
Rada hlasovala o návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
způsob financování akce "Oprava balkónů na objektu DPS", a to převedením částky ve výši
254.457,28 Kč, která byla vysoutěžena v rámci poptávkového řízení, z rezervního fondu
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou do investičního fondu organizace a
následné financování z tohoto investičního fondu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/250/23/2015 bylo přijato.
9. Žádost o stanovisko města ve věci novostavby RD čp. 69 v ulici Pod Světlou Horou
Radě města byla předložena žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci
novostavby čp. 69 v ulici Pod Světlou Horou v k.ú. Maršov II. Rada města se žádostí
zabývala s tím, že je třeba v rámci výstavby nového domu požadovat po stavebníkovi zřízení
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sjezdu z pozemku p.p.č. 410 přes pozemek města p.p.č. 411 na místní komunikaci přes
vybudované nové odvodnění, a tudíž rada požaduje předložení projektové dokumentace na
způsob řešení přejezdu odvodňovacího žlabu v rámci výše uvedeného sjezdu na místní
komunikaci.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci novostavby čp. 69 v ulici Pod
Světlou Horou v k.ú. Maršov II s tím, že je třeba v rámci výstavby nového domu požadovat
po stavebníkovi způsob zřízení sjezdu z pozemku p.p.č. 410 přes pozemek města p.p.č. 411 na
místní komunikaci přes nově vybudovaný odvodňovací žlab, a tudíž rada požaduje předložení
projektové dokumentace na způsob řešení přejezdu odvodňovacího žlabu v rámci výše
uvedeného sjezdu na místní komunikaci. Souhlasné stanovisko bude po projednání výše
uvedené PD vydáno formou Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu, kdy tato
smlouva bude obsahovat ujednání o právu k provedení stavby s odkazem na projektovou
dokumentaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/251/23/2015 bylo přijato.
10. Posudek na zhoršení havarijního stavu opěrné zdi ve Staré aleji
Radě města předložil Ing. Hůrka znalecký posudek statika Ing. Chaloupského na zhoršení
havarijního stavu u objektu čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Rada se
posudkem zabývala, dotázala se na postup státní správy, tj. stavebního úřadu v dané
záležitosti, kdy Ing. Hůrka odpověděl, že v tuto chvíli je na část komunikace vydáno
pravomocné rozhodnutí silničního správního úřadu o úplné uzavírce v důsledku havarijního
stavu. Ve věci stavebního řízení, které bylo KÚ Královéhradeckého kraje vráceno k novému
projednávání, byl zajištěn výše uvedený nový znalecký posudek, který zdůrazňuje, že
KÚ Královéhradeckého navrhuje řešení Ing. Voborníka, který není znalcem pro statiku nebo
geotechniku a navrhuje neprodlenou sanaci opěrné zdi včetně způsobu provedení (viz
posudek v příloze originálu zápisu).
Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
znalecký posudek statika Ing. Chaloupského na zhoršení havarijního stavu u
objektu čp. 463 ve Staré aleji (viz zápis) a bere jej na vědomí.
rozhodla
b)
že se pokusí (s ohledem na přetrvávající nedohodu účastníků stavebního řízení)
zajistit stavebně právní analýzu, jak má město v dané záležitosti (sanace opěrní zdi
ve Staré aleji).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/252/23/2015 bylo přijato.
11. Analýza hospodaření úseku pečovatelské služby v DPS
Radě města byl předložen ředitelkou DPS rozbor nákladů (zprůměrovaný za roky 2012 2014) úseku pečovatelské služby dle zadání rady, dále Studie financování pečovatelských
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služeb zpracovanou KÚ Královéhradeckého kraje (dále jen "Studie") a podkladový materiál
pro jednání se starosty z okolních obcí dne 12.8.2015 s názvem "Analýza pečovatelské služby
Svoboda nad Úpou, zpracovaný Ing. Balcarovou a Ing. Škarkovou (vše přílohou originálu
zápisu).
Rada se materiály zabývala, diskutovala o novém způsobu nastavení vzájemných vazeb mezi
zúčastněnými obcemi (Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně) v
rámci nového navrhovaného společného financování pečovatelské služby, který by mělo
přinést efektivnější hospodaření úseku pečovatelské služby a pro všechny zúčastněné obce
pak společně spravedlivý a transparentní způsob financování. Dále rada diskutovala o
možnosti navýšit cenu za dovážku obědů mimo objekt DPS v souladu s výše uvedenou Studií,
což by umožnilo získat do úseku pečovatelské služby další prostředky od klientů s cílem
navýšit příjem od klientů ročně na 1 pečovatelku optimálním způsobem v souladu se Studií.
Dále tajemnice požádala radu o přehodnocení redukce pracovního úvazku údržbáře a topiče z
1,0 na 0,5 pracovního úvazku od 1.1.2016, a to s ohledem na počet bytů v celém objektu DPS,
kdy v rámci obyvatel DPS převažují ženy a jejich potřeba různých menších oprav v rámci
domácnosti je přece jen vyšší, údržbářské práce se týkají ale i celého objektu DPS i vozového
parku, dále obsluha kotelny se týká víkendových dnů, úklid sněhu v zimních měsících je také
záležitostí mužskou apod.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podkladový materiál pro jednání se starosty z okolních obcí dne 12.8.2015 s
názvem "Analýza pečovatelské služby Svoboda nad Úpou, zpracovaný Ing.
Balcarovou a Ing. Škarkovou (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu a
místostarostu jednáním se starosty obcí Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky
dne 12.8.2015.
b)
úpravu Sazebníku úkonů pečovatelské služby, a to na položce Dovoz nebo donáška
jídla (mimo objekt DPS) - zvýšení sazby z 16,-Kč na 21,-Kč/1 úkon, přičemž
donáška jídla v objektu Domu s pečovatelskou službou čp. 526 zůstane za
10,-Kč/1 úkon.
c)

a přehodnocuje své rozhodnutí ve věci pracovního úvazku údržbáře a topiče DPS s
tím, že bude zachován 1,0 pracovní úvazek, ale rada požaduje, aby byl personálně
obsazen 1 osobou v produktivním věku na plný pracovní úvazek (bude mu také
nabídnut vyčleněný byt pro údržbáře, resp. správce domu v DPS), a to z důvodu
operativní flexibility při údržbářských zásazích v domě, při obsluze kotelny apod.
Rada dále doporučila tajemnici, aby se pokusila aplikovat vzájemnou zastupitelnost
zaměstnanců města a obou příspěvkových organizací při údržbách objektů v
majetku města, zejména při obsluze kotelen.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/253/23/2015 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 11.8.2015 ve 20,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 2.9.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
13.8.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 23. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 11.8.2015.
……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 23. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.08.2015
USNESENÍ č. RM/243/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz příloha
originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části půdního prostoru
pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve 4. NP o
výměře cca 2 m2 pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada
má ke smlouvě zásadní připomínky (viz zápis) a pověřuje Mgr. Schöna, aby je se společností
projednal a výsledek jednání předložil radě.
USNESENÍ č. RM/244/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady a o
převodu odpadu do vlastnictví s panem Jiřím Klosem na likvidaci odpadu z radnice a z
veřejného prostranství včetně pronájmu kontejneru za radnicí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/245/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
se žádostí paní Kocanové o vydání povolení k zvláštnímu užívání účelové komunikace - ke
zřízení vyhrazeného parkování pro osoby s průkazem ZTP na pozemku před domem čp. 73 na
Pietteho náměstí, protože se jedná o místní komunikaci těsně před křižovatkou se silnicí
III. třídy, kdy příjezd ke křižovatce by měl být dostatečně přehledný, a proto nabízí žadatelce
první nejbližší parkovací místo v rámci parkovacích ploch na Rýchorském sídlišti před
domem čp. 127 a 128, které je vzdáleno cca 80 metrů.
USNESENÍ č. RM/246/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se spojil se zpracovatelem pasportu komunikací - společností
CheckTerra s.r.o. a projednal s ním připomínky k pasportu komunikací, který by měl být
hotov dle smlouvy do 31.8.2015.
USNESENÍ č. RM/247/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
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 na základě žádosti
společnosti MEGA plus s.r.o.
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USNESENÍ č. RM/248/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle
zákresu v příloze zápisu) pro umístění reklamní plochy.
USNESENÍ č. RM/249/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost paní Feltové o zabezpečení sousední hrobky na svobodském hřbitově. Stavební technik
informoval radu, že hrobka byla zajištěna pracovníky technické čety a již neohrožuje hrobku
paní Feltové.
USNESENÍ č. RM/250/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
způsob financování akce "Oprava balkónů na objektu DPS", a to převedením částky ve výši
254.457,28 Kč, která byla vysoutěžena v rámci poptávkového řízení, z rezervního fondu
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou do investičního fondu organizace a
následné financování z tohoto investičního fondu.
USNESENÍ č. RM/251/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci novostavby čp. 69 v ulici Pod
Světlou Horou v k.ú. Maršov II s tím, že je třeba v rámci výstavby nového domu požadovat
po stavebníkovi způsob zřízení sjezdu z pozemku p.p.č. 410 přes pozemek města p.p.č. 411 na
místní komunikaci přes nově vybudovaný odvodňovací žlab, a tudíž rada požaduje předložení
projektové dokumentace na způsob řešení přejezdu odvodňovacího žlabu v rámci výše
uvedeného sjezdu na místní komunikaci. Souhlasné stanovisko bude po projednání výše
uvedené PD vydáno formou Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu, kdy tato
smlouva bude obsahovat ujednání o právu k provedení stavby s odkazem na projektovou
dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/252/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
znalecký posudek statika Ing. Chaloupského na zhoršení havarijního stavu u objektu
čp. 463 ve Staré aleji (viz zápis) a bere jej na vědomí.
rozhodla
b)
že se pokusí (s ohledem na přetrvávající nedohodu účastníků stavebního řízení)
zajistit stavebně právní analýzu, jak má město v dané záležitosti (sanace opěrní zdi ve
Staré aleji).
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USNESENÍ č. RM/253/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podkladový materiál pro jednání se starosty z okolních obcí dne 12.8.2015 s názvem
"Analýza pečovatelské služby Svoboda nad Úpou, zpracovaný Ing. Balcarovou a Ing.
Škarkovou (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu a místostarostu jednáním
se starosty obcí Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky dne 12.8.2015.
b)
úpravu Sazebníku úkonů pečovatelské služby, a to na položce Dovoz nebo donáška
jídla (mimo objekt DPS) - zvýšení sazby z 16,-Kč na 21,-Kč/1 úkon, přičemž donáška
jídla v objektu Domu s pečovatelskou službou čp. 526 zůstane za 10,-Kč/1 úkon.
c)

a přehodnocuje své rozhodnutí ve věci pracovního úvazku údržbáře a topiče DPS s
tím, že bude zachován 1,0 pracovní úvazek, ale rada požaduje, aby byl personálně
obsazen 1 osobou v produktivním věku na plný pracovní úvazek (bude mu také
nabídnut vyčleněný byt pro údržbáře, resp. správce domu v DPS), a to z důvodu
operativní flexibility při údržbářských zásazích v domě, při obsluze kotelny apod.
Rada dále doporučila tajemnici, aby se pokusila aplikovat vzájemnou zastupitelnost
zaměstnanců města a obou příspěvkových organizací při údržbách objektů v majetku
města, zejména při obsluze kotelen.
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