*MESUX000H3NO*
Sp. značka: SVO/2593/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 2.9.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa, Ing Jaroslav Chmelař
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Servisní smlouva na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti odvětracího
zařízení ve sportovní hale

3.

Žádost o vyjádření k žádosti o změnu licence na provozování autobusové veřejné
dopravy

4.

Program jednání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
16.9.2015

5.

Účetní směrnice města

6.

Otevřený dopis radě města ve věci periodických mostních prohlídek

7.

Žádost o zákaz venčení psů v prostoru za sokolovnou

8.

Revize zpracovaných projektových dokumentaci pro rok 2015 a příprava na rok 2016
ve vazbě na možné dotační tituly

9.

Žádost o pronájem pozemku na umístění reklamní plochy

10.

Změna člena pracovního týmu na případné vydání publikace o historii Svobody

11.

Sazebník úkonů PS od 1.10.2015, návrh smlouvy o spolupráci s obcemi, nové
informace

12.

Vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale

13.

Odstoupení od žádosti o prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II

14.

Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání města proti rozhodnutí
stavebního úřadu, kterým povolil změnu stavby „Přestavba kůlny u RD čp.7, na
pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II

15.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I

16.

Výběr zpracovatele žádosti o dotaci z programu SFŽP „Podpora sídelní zeleně“

1

17.

Návrh nové smlouvy na pronájem střechy čp. 560 společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s.

18.

Schválení zvýšení kapacity školní jídelny a zřízení nové součásti školského zařízení

19.

Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnosti 2015

20.

Doložení žádosti majitelů objektu Rýchorka o rozšíření parkovací plochy

1. 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. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
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.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/255/25/2015 bylo přijato.

2. Servisní smlouva na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti odvětracího
zařízení ve sportovní hale
Radě města byl předložen návrh servisní smlouvy se společností KLAHOS spol. s r.o., IČ
45537429 na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a údržby samočinného
odvětracího zařízení na objektu sportovní haly (viz příloha zápisu). Rada neměla k návrhu
připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh servisní smlouvy se společností KLAHOS spol. s r.o., IČ 45537429 na zajištění
pravidelných kontrol provozuschopnosti a údržby samočinného odvětracího zařízení na
objektu sportovní haly (viz příloha zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/256/25/2015 bylo přijato.

3. Žádost o vyjádření k žádosti o změnu licence na provozování autobusové veřejné
dopravy
Radě města byla předložena žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření k
žádosti o změnu licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. na linku 169 222 Praha - Jičín - Trutnov - Janské Lázně Pec pod Sněžkou. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se změnou licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
ČSAD Střední Čechy, a.s. na linku 169 222 Praha - Jičín - Trutnov - Janské Lázně - Pec pod
Sněžkou na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření.
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/257/25/2015 bylo přijato.

4. Program jednání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
16.9.2015
Radě města byl předložen návrh programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 16.9.2015. Ing. Jiránek navrhl doplnit návrh o bod Návrh
protihlukové vyhlášky. Mgr. Hynek navrhl doplnit program o bod Majetkoprávní vypořádání
kolem mostu u hotelu PROM. Další návrhy nebyly podány, a proro bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015
s doplněním o body Návrh protihlukové vyhlášky a Majetkoprávní vypořádání kolem mostu u
hotelu PROM.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/258/25/2015 bylo přijato.

5. Účetní směrnice města
Radě města byly předloženy návrhy nových účetních směrnic, a to:
- Směrnice o inventarizaci (viz příloha originálu zápisu)
- Směrnice o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji (viz příloha originálu zápisu).
Nikdo z členů rady neměl připomínky k předložených směrnicím, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Směrnici o inventarizaci (viz příloha originálu zápisu)
Směrnici o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/259/25/2015 bylo přijato.

6. Otevřený dopis radě města ve věci periodických mostních prohlídek
Radě města byl předložen otevřený dopis pana Jana Hofmana, týkající se periodických
mostních prohlídek. Stavební technik města předložil radě soupis mostních objektů z cenové
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nabídky pana Hofmana a informoval radu o dané problematice. Navrhl radě provést výběr z
celého soupisu, protože například na most u hotelu PROM je kompletní nová dokumentace s
ohledem na jeho rekonstrukci, navrhl vyřadit opěrné zdi, protože ty nejsou mostními objekty a
nechápe, proč jsou zařazeny v soupisu pana Hofmana. Dále rada vyřadila ze soupisu mostní
objekty, které nejsou v majetku města (Kostelní ul. I - v majetku Správy KRNAP, Pod
Nepomuckým - pravděpodobně v majetku Povodí Labe, jedná se o součást nábřežní zdi). Na
základě projednání tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
otevřený dopis pana Jana Hofmana ohledně periodických mostních prohlídek s tím,
že provedla výběr mostních objektů (viz zápis + příloha originálu zápisu), u kterých
bude poptána další cenová nabídka v souladu s následujícím usnesením.
pověřuje
b)
pana Rajsnera, aby zajistil další cenovou nabídku na vybrané mostní objekty, a to
od společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 407 63 439.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/260/25/2015 bylo přijato.

7. Žádost o zákaz venčení psů v prostoru za sokolovnou
Radě města byla předložena žádost paní Lucie Berchové o řešení situace s venčením psů v
prostoru za sokolovnou, kde jsou umístěny překážky pro tréninky mladých hasičů. Paní
Berchová žádá v této lokalitě o zákaz venčení psů, protože překážky jsou od psů poničené,
prostor je znečištěn psími výkaly a majitelé psů na upozornění prý vůbec nereagují. Rada
města si vyžádala stávající vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství z
roku 2006. Bylo zjištěno, že vyhláška postrádá přílohy, tj. mapové podklady a je třeba se
zabývat novým zněním vyhlášky s vazbou na vymezení pojmu veřejné prostranství a přesně
jej definovat tak, aby vyhláška splňovala legislativní požadavky a povinnosti z ní vyplývající
byly vymahatelné. Rada se bude zabývat přípravou nové vyhlášky během podzimu tak, aby
do prosincového jednání zastupitelstva byl připraven návrh nového znění.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Lucie Berchové o řešení situace s venčením psů v prostoru za sokolovnou, kde
jsou umístěny překážky pro tréninky mladých hasičů. Paní Berchová žádá v této lokalitě o
zákaz venčení psů, protože překážky jsou od psů poničené, prostor je znečištěn psími výkaly a
majitelé psů na upozornění prý vůbec nereagují. Rada města si vyžádala stávající vyhlášku o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství z roku 2006. Bylo zjištěno, že vyhláška
postrádá přílohy, tj. mapové podklady a je třeba se zabývat novým zněním vyhlášky s vazbou
na vymezení pojmu veřejné prostranství a přesně jej definovat tak, aby vyhláška splňovala
legislativní požadavky a povinnosti z ní vyplývající byly vymahatelné. Rada se bude zabývat
přípravou nové vyhlášky během podzimu tak, aby do prosincového jednání zastupitelstva byl
připraven návrh nového znění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/261/25/2015 bylo přijato.
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8. Revize zpracovaných projektových dokumentaci pro rok 2015 a příprava na rok
2016 ve vazbě na možné dotační tituly
Rada města provedla průběžnou kontrolu plnění stávajících staveb a projekční činnosti, které
jsou naplánovány na rok 2015 a diskutovala o přípravě plánu akcí na rok 2016. Bylo
hlasováno o návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stav plnění stávajících staveb a projekční činnosti, které jsou naplánovány na rok 2015 a
diskutovala o přípravě plánu akcí na rok 2016 s tím, že k 15.10. bude provedena další kontrola
s vazbou na přípravu rozpočtu na rok 2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/262/25/2015 bylo přijato.
9. Žádost o pronájem pozemku na umístění reklamní plochy
Radě města byla předložena žádost Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p. o pronájem
části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamního
billboardu o rozměrech 2000 x 1500 cm v souladu se Záměrem města č. 16/2015. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou Státním léčebným lázním
Janské Lázně, s.p. za účelem umístění reklamního billboardu o rozměrech 2000 x 1500 cm v
souladu se Záměrem města č. 16/2015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.000,-Kč bez
DPH ročně s 3M výpovědní lhůtou s tím, že žadatel zodpovídá za to, že instalace reklamního
zařízení bude provedena v souladu s platnou legislativou, kterou vyžaduje stavební zákon a
jeho prováděcí předpisy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/263/25/2015 bylo přijato.
10. Změna člena pracovního týmu na případné vydání publikace o historii Svobody
Radě města byla předložena aktuální informace z pracovního týmu Mgr. Reila o změně
jednoho člena týmu v případě, že by město Svoboda nad Úpou mělo zájem o vydání
publikace o historii Svobody (viz email v příloze originálu zápisu). rada města vzala tuto
informaci na vědomí a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Týfu, aby připravil ve lhůtě dle Jednacího řádu pro zastupitelstvo pro jednání
zastupitelstva dne 16.9.2015 veškerý podkladový materiál týkající se bodu jednání "Publikace
o historii Svobody" včetně návrhů odsouhlasených smluvních vztahů s jednotlivými členy
pracovního týmu Mgr. Reila.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/264/25/2015 bylo přijato.
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11. Sazebník úkonů PS od 1.10.2015, návrh smlouvy o spolupráci s obcemi
Radě města byly předloženy informace z jednání na KÚ Královéhradeckého kraje ohledně
změn v registru poskytovatelů sociálních služeb (zúčastnili se starosta, ředitelka DPS a
tajemnice MěÚ). Městu bylo doporučeno nesnižovat úvazek sociální pracovnice, protože
kvalita sociální práce v každé organizaci znamená úsporu v oblasti nákladů přímé péče s
klientem a snížení úvazku tohoto pracovníka by mohlo ovlivnit kvalitu poskytované sociální
služby ve smyslu nikoliv kvality přímé péče o klienta, ale kvality v oblasti dokumentace,
zpracovaných standardů a předpisů, na jejichž kvalitě záleží i výše dotace a samozřejmě vše je
předmětem kontrol. Bylo deklarováno, že snížení dotace rozhodně nebude na úrovni
plánovaných 600.000 Kč. V letošním roce získala DPS nyní o dalších 200.000 Kč navíc, tj.
celkem 1.200.000 a Mgr. Zeman z KÚ Královéhradeckého kraje na jednání odhadl, že snížení
dotace v případě snížení o jeden úvazek pečovatelky odhaduje o cca 200 – 300 tis.
maximálně. Dále Mgr. Zeman doporučil ještě zabývat se Sazebníkem úkonů, zda v něm ještě
nejsou rezervy pro to, získat od klientů vyšší platby.
V souvislosti s těmito novými informacemi proběhla v pondělí schůzka s ředitelkou DPS a
starostou a byly ještě upraveny tabulky v návrhu smlouvy (viz dále) a to tak, že byl povýšen
plán dotace ve výnosech a v nákladech bylo toto navýšení použito na zachování úvazku 1,0
pro sociálního pracovníka.
Návrh Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace byl vypracován tajemnicí MěÚ, ve spolupráci s ředitelkou DPS
a byl konzultován s Mgr. Huspekem, který upravil smlouvu s hlediska právního – zejména čl.
IX. Další úpravy dopracoval Mgr. Hynek.
Dále byl radě předložen ředitelkou DPS Sazebník úkonů od 1.10.2015 (viz příloha originálu
zápisu)
Po kratší diskusi nad danou problematikou bylo hlasováno o následujících jednotlivých
návrzích usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zachování 1,0 pracovního úvazku sociální pracovnice v Domě s pečovatelskou
službou na základě doporučení KÚ Královéhradeckého kraje (viz zápis) a pověřuje
ředitelku DPS, aby zajistila personální změny a změny pracovních úvazků v
příspěvkové organizaci od 1.1.2016 (rekapitulace pracovních úvazků: 1,0 (sociální
pracovnice), 4,0 (pracovníci přímé péče - pečovatelky), 1,0 (údržbář), 1,0 (ředitelka
DPS, která bude vykonávat z 0,5 ekonomické a účetní práce a z 0,5 jako vedoucí
úseku pečovatelské služby), 0,2 (uklízečka na DPP).
Hlasování:
pro – 3
proti – 2
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
Mgr. Hynek
USNESENÍ č. RM/265/25/2015 písm. a) bylo přijato.
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
b)
s návrhem Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že ve stejném znění budou vypracovány i pro obce Mladé
Buky a Horní Maršov a doporučuje Zastupitelstvu města tyto smlouvy schválit.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/265/25/2015 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.10.2015 (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/265/25/2015 písm. c) bylo přijato.
12. Vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale
Stavební technik města předložil radě vyjádření projektanta (pan Trojan ze společnosti
Broumovské stavební sdružení s.r.o.) k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale
(viz příloha originálu zápisu) a informoval je o marné snaze, získat konkrétní návrh či
stanovisko. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
vyjádření projektanta (pan Trojan ze společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o.) k
problému sněhových zachytávačů na sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) a považuje
je za naprosto neuspokojivé a požaduje jednoznačné konkrétní doplnění stanoviska k danému
problému.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/266/25/2015 bylo přijato.
13. Odstoupení od žádosti o prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II
Radě města bylo tajemnicí předloženo ústní odstoupení pana Hassmanna o prodej pozemku
p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s tím, že si jej ponechá pouze v pronájmu (podrobné informace z
jednání popsány v podkladovém materiálu v příloze originálu zápisu). Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní odstoupení pana Hassmanna o prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s tím, že si jej
ponechá pouze v pronájmu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/267/25/2015 bylo přijato.
14. Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání města proti rozhodnutí
stavebního úřadu, kterým povolil změnu stavby „Přestavba kůlny u RD čp.7, na
pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II
Radě města bylo předloženo Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání města
proti rozhodnutí stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou, kterým povolil změnu stavby
„Přestavba kůlny u RD čp.7, na pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II. KÚ
Královéhradeckého kraje coby odvolací orgán konstatoval, že stavební úřad postupoval v
rozporu se stavebním zákonem a rozhodnutí stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou (kterým
byla povolena změna výše uvedené stavby před jejím dokončením) nelze označit jinak než za
rozporné s právními předpisy. Odvolací orgán tedy výše uvedené rozhodnutí stavebního úřadu
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zrušil a vrátil věc k novému projednávání s tím, že stavební úřad bude muset stavební řízení o
změně stavby před jejím dokončením zastavit a dále postupovat ve smyslu odvolacího řízení
(stavební řízení o odstranění stavby).
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání města proti rozhodnutí stavebního
úřadu ve Svobodě nad Úpou, kterým povolil změnu stavby „Přestavba kůlny u RD čp.7, na
pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II v tom smyslu, že dle odvolacího orgánu
stavební úřad ve Svobodě nad Úpou postupoval v rozporu se stavebním zákonem (podrobně
viz zápis) a město tedy vyčká na nové projednávání s tím, že stavební úřad bude muset
stavební řízení o změně stavby před jejím dokončením zastavit a dále postupovat ve smyslu
odvolacího řízení (stavební řízení o odstranění stavby), kdy město bude opět účastníkem
řízení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/268/25/2015 bylo přijato.
15. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Ing. Hůrka předložil radě Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003766/VB/01
Svoboda nad Úpou, DTS č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s
ČEZ Distribuce, a.s. Kontrolou smlouvy bylo zjištěno, že je v rozporu s původní smlouvou o
smlouvě budoucí, která byla uzavřena na jiné pozemky a za jiné finanční vypořádání. V této
věci bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS
č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s., protože kontrolou
smlouvy bylo zjištěno, že je v rozporu s původní smlouvou o smlouvě budoucí, která byla
uzavřena na jiné pozemky a za jiné finanční vypořádání a pověřuje Ing. Hůrku, aby do příští
rady předložil kompletní podkladový materiál.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/269/25/2015 bylo přijato.
16. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci z programu SFŽP „Podpora sídelní zeleně“
Starosta předložil radě výsledek poptávkového řízení na administrátora projektu
"Rekonstrukce parku před květinářstvím a cukrárnou" v souvislosti s podáním žádosti o
dotaci z programu SFŽP Podpora sídelní zeleně. Doporučil radě schválit nabídku společnosti
DRAG Trutnov s.r.o. za cenu ve výši 20.740,-Kč bez DPH a dále rozsah rekonstrukce (viz
příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu SFŽP Podpora sídelní zeleně na projekt "Rekonstrukce
parku před květinářstvím a cukrárnou" v navrhovaném rozsahu (viz příloha zápisu)
prostřednictvím administrátora - společnosti DRAG Trutnov s.r.o.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/270/25/2015 bylo přijato.
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17. Návrh nové smlouvy na pronájem střechy čp. 560 společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s.
Radě města byl předložen společností Vodafone Czech Republic a.s. nový návrh nájemní
smlouvy č. 24078 na umístění zařízení na střeše ZŠ (viz příloha originálu zápisu), který pouze
částečně akceptuje požadavky města. Na některých ustanoveních společnost trvá. Rada se
shodla na tom, že trvá na všech svých požadavcích tak, jak bylo projednáno na minulém
jednání rady, a to s ohledem na to, že se jedná o objekt školy, který není možno vystavit
některým rizikům, ze smlouvy vyplývajícím. V této věci rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s novým návrhem nájemní smlouvy č. 24078 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na
umístění zařízení na střeše ZŠ (viz příloha originálu zápisu), s tím, že rada trvá na všech
svých požadavcích tak, jak bylo projednáno na minulém jednání rady, a to s ohledem na to, že
se jedná o objekt školy, který není možno vystavit některým rizikům, ze smlouvy
vyplývajícím.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/271/25/2015 bylo přijato.
18. Schválení zvýšení kapacity školní jídelny a zřízení nové součásti školského zařízení
Radě města byl předložen v souvislosti se sloučením stravovacích provozů návrh na změny, o
které je nutno požádat v rejstříku škol a školských zařízení. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov následující změny:
1) u zařízení Školní jídelna (id. 102906629) na adrese Kostelní 169 zvýšení kapacity z 330 na
400
2) vznik nové součásti, resp. zařízení s názvem Školní jídelna – výdejna na adrese Kostelní
526 s kapacitou 120
a pověřuje starostu, aby požádal o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/272/25/2015 bylo přijato.

19. Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Rudolfovy slavnosti 2015
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem
SHŠ Rigel (viz příloha originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových
slavností. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/273/25/2015 bylo přijato.
20. Doložení žádosti majitelů objektu Rýchorka o rozšíření parkovací plochy
Radě města bylo předloženo doplnění žádosti vlastníků objektu Rýchorka, spočívající v
předložení mapového podkladu s nákresem požadovaných úprav na rozšíření parkovací
plochy podél chodníku před Rýchorkou. Rada se návrhem zabývala a shodla se na tom, že s
rozšířením o cca 1 m souhlasí, ale požaduje, aby obruba chodníku včetně zpevněné plochy v
podobě asfaltu či zámkové dlažby byla dotažena až k nové obrubě rozšířené komunikace
(tzn., že zcela zanikne zbytečný zelený pruh trávníku mezi chodníkem a komunikací, vše
vyznačeno v příloze originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s navrhovaným řešením na rozšíření parkovací plochy podél chodníku před Rýchorkou o cca
1 m na náklady vlastníků objektů Rýchorka, ale požaduje, aby obruba chodníku včetně
zpevněné plochy v podobě asfaltu či zámkové dlažby byla dotažena až k nové obrubě
rozšířené komunikace (tzn., že zcela zanikne zbytečný zelený pruh trávníku mezi chodníkem
a komunikací, vše vyznačeno v příloze originálu zápisu). Dále rada upozorňuje žadatele, že
město do budoucna neuvažuje o povolení vyhrazeného parkování pro potřeby podnikatelů v
objektu Rýchorka, a i nadále se bude jednat o veřejně přístupné místo bez omezení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/274/25/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 2.9.2015 ve 22,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 23.9.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 7.9.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 2.9.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 02.09.2015

USNESENÍ č. RM/255/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
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.
USNESENÍ č. RM/256/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh servisní smlouvy se společností KLAHOS spol. s r.o., IČ 45537429 na zajištění
pravidelných kontrol provozuschopnosti a údržby samočinného odvětracího zařízení na
objektu sportovní haly (viz příloha zápisu).
USNESENÍ č. RM/257/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se změnou licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
ČSAD Střední Čechy, a.s. na linku 169 222 Praha - Jičín - Trutnov - Janské Lázně - Pec pod
Sněžkou na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření.
USNESENÍ č. RM/258/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015
s doplněním o body Návrh protihlukové vyhlášky a Majetkoprávní vypořádání kolem mostu u
hotelu PROM.
USNESENÍ č. RM/259/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Směrnici o inventarizaci (viz příloha originálu zápisu)
b)

Směrnici o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/260/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
otevřený dopis pana Jana Hofmana ohledně periodických mostních prohlídek s tím,
že provedla výběr mostních objektů (viz zápis + příloha originálu zápisu), u kterých
bude poptána další cenová nabídka v souladu s následujícím usnesením.

11

pověřuje
b)
pana Rajsnera, aby zajistil další cenovou nabídku na vybrané mostní objekty, a to od
společnosti Pontex, spol. s r.o., IČ 407 63 439.
USNESENÍ č. RM/261/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost paní Lucie Berchové o řešení situace s venčením psů v prostoru za sokolovnou, kde
jsou umístěny překážky pro tréninky mladých hasičů. Paní Berchová žádá v této lokalitě o
zákaz venčení psů, protože překážky jsou od psů poničené, prostor je znečištěn psími výkaly a
majitelé psů na upozornění prý vůbec nereagují. Rada města si vyžádala stávající vyhlášku o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství z roku 2006. Bylo zjištěno, že vyhláška
postrádá přílohy, tj. mapové podklady a je třeba se zabývat novým zněním vyhlášky s vazbou
na vymezení pojmu veřejné prostranství a přesně jej definovat tak, aby vyhláška splňovala
legislativní požadavky a povinnosti z ní vyplývající byly vymahatelné. Rada se bude zabývat
přípravou nové vyhlášky během podzimu tak, aby do prosincového jednání zastupitelstva byl
připraven návrh nového znění.
USNESENÍ č. RM/262/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stav plnění stávajících staveb a projekční činnosti, které jsou naplánovány na rok 2015 a
diskutovala o přípravě plánu akcí na rok 2016 s tím, že k 15.10. bude provedena další kontrola
s vazbou na přípravu rozpočtu na rok 2016.
USNESENÍ č. RM/263/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou Státním léčebným lázním
Janské Lázně, s.p. za účelem umístění reklamního billboardu o rozměrech 2000 x 1500 cm v
souladu se Záměrem města č. 16/2015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.000,-Kč bez
DPH ročně s 3M výpovědní lhůtou s tím, že žadatel zodpovídá za to, že instalace reklamního
zařízení bude provedena v souladu s platnou legislativou, kterou vyžaduje stavební zákon a
jeho prováděcí předpisy.
USNESENÍ č. RM/264/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Týfu, aby připravil ve lhůtě dle Jednacího řádu pro zastupitelstvo pro jednání
zastupitelstva dne 16.9.2015 veškerý podkladový materiál týkající se bodu jednání "Publikace
o historii Svobody" včetně návrhů odsouhlasených smluvních vztahů s jednotlivými členy
pracovního týmu Mgr. Reila.
USNESENÍ č. RM/265/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zachování 1,0 pracovního úvazku sociální pracovnice v Domě s pečovatelskou
službou na základě doporučení KÚ Královéhradeckého kraje (viz zápis) a pověřuje
ředitelku DPS, aby zajistila personální změny a změny pracovních úvazků v
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příspěvkové organizaci od 1.1.2016 (rekapitulace pracovních úvazků: 1,0 (sociální
pracovnice), 4,0 (pracovníci přímé péče - pečovatelky), 1,0 (údržbář), 1,0 (ředitelka
DPS, která bude vykonávat z 0,5 ekonomické a účetní práce a z 0,5 jako vedoucí
úseku pečovatelské služby), 0,2 (uklizečka na DPP).
souhlasí
b)
s návrhem Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že ve stejném znění budou vypracovány i pro obce Mladé
Buky a Horní Maršov a doporučuje Zastupitelstvu města tyto smlouvy schválit.
schvaluje
c)
návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.10.2015 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/266/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
vyjádření projektanta (pan Trojan ze společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o.) k
problému sněhových zachytávačů na sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) a považuje
je za naprosto neuspokojivé a požaduje jednoznačné konkrétní doplnění stanoviska k danému
problému.
USNESENÍ č. RM/267/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní odstoupení pana Hassmanna o prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s tím, že si jej
ponechá pouze v pronájmu.
USNESENÍ č. RM/268/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání města proti rozhodnutí stavebního
úřadu ve Svobodě nad Úpou, kterým povolil změnu stavby „Přestavba kůlny u RD čp.7, na
pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II v tom smyslu, že dle odvolacího orgánu
stavební úřad ve Svobodě nad Úpou postupoval v rozporu se stavebním zákonem (podrobně
viz zápis) a město tedy vyčká na nové projednávání s tím, že stavební úřad bude muset
stavební řízení o změně stavby před jejím dokončením zastavit a dále postupovat ve smyslu
odvolacího řízení (stavební řízení o odstranění stavby), kdy město bude opět účastníkem
řízení.
USNESENÍ č. RM/269/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS
č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s., protože kontrolou
smlouvy bylo zjištěno, že je v rozporu s původní smlouvou o smlouvě budoucí, která byla
uzavřena na jiné pozemky a za jiné finanční vypořádání a pověřuje Ing. Hůrku, aby do příští
rady předložil kompletní podkladový materiál.
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USNESENÍ č. RM/270/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu SFŽP Podpora sídelní zeleně na projekt "Rekonstrukce
parku před květinářstvím a cukrárnou" v navrhovaném rozsahu (viz příloha zápisu)
prostřednictvím administrátora - společnosti DRAG Trutnov s.r.o.
USNESENÍ č. RM/271/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s novým návrhem nájemní smlouvy č. 24078 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na
umístění zařízení na střeše ZŠ (viz příloha originálu zápisu), s tím, že rada trvá na všech
svých požadavcích tak, jak bylo projednáno na minulém jednání rady, a to s ohledem na to, že
se jedná o objekt školy, který není možno vystavit některým rizikům, ze smlouvy
vyplývajícím.
USNESENÍ č. RM/272/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov následující změny:
1) u zařízení Školní jídelna (Id. 102906629) na adrese Kostelní 169 zvýšení kapacity z 330 na
400
2) vznik nové součásti, resp. zařízení s názvem Školní jídelna – výdejna na adrese Kostelní
526 s kapacitou 120
a pověřuje starostu, aby požádal o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení.
USNESENÍ č. RM/273/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha
originálu zápisu) na zajištění programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
USNESENÍ č. RM/274/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s navrhovaným řešením na rozšíření parkovací plochy podél chodníku před Rýchorkou o cca
1 m na náklady vlastníků objektů Rýchorka, ale požaduje, aby obruba chodníku včetně
zpevněné plochy v podobě asfaltu či zámkové dlažby byla dotažena až k nové obrubě
rozšířené komunikace (tzn., že zcela zanikne zbytečný zelený pruh trávníku mezi chodníkem
a komunikací, vše vyznačeno v příloze originálu zápisu). Dále rada upozorňuje žadatele, že
město do budoucna neuvažuje o povolení vyhrazeného parkování pro potřeby podnikatelů v
objektu Rýchorka, a i nadále se bude jednat o veřejně přístupné místo bez omezení.
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